HÅNDVÆRK FOR SJOV
MÅLGRUPPE:

Børn fra 3 - 15 år - i det private og det offentlige rum institutioner, skoler, firmaer, festivaler, butikscentre.

ANTAL:

Max ved forestilling: op til 100 pers.

VARIGHED:

20 – 50 min. efter aftale

PLADSKRAV:

min. 6 m2 sceneplads – Vogndimension 85 x 120 cm

PRIS:

Efter aftale.

Anders Shagembe Jørgensen: Er Master i Børne- &
Ungdomskultur (SDU) med speciale i folklore, Pædagog,
(UCC) har 30 års erfaring som fortæller og formidling af 3.
verdens kultur – bl.a. Upcycling Verdenslegetøj – dvs.
håndlavet legetøj fremstillet ved opcirkulering af affald.
Flere oplevelser fra

EVENTYRET, RYTMERNE & LEGENS VERDEN
• En af verdens største samlinger af Upcycling Verdenslegetøj
præsenteres af en Udstilling i 3 glasmontre, fotoplancher
mm og i Fortælleforestilling DEN MAGISKE KUFFERT.
• Historiefortælling fra hele verden med rytmer og musik.
• Optræden, undervisning og projekter med afrikansk dans
og kultur for skoler, institutioner, firmaer og festivaler.
• Workshops & foredrag for personalegrupper, studerende,
private, børnefødselsdage etc.
•
SE WEBSTED MED:
• rivate, børnefødselsdage etc.
- Video om værkstedsvogn mm
- Mere om forestillinger, Nissen
paa Loftet, workshops og
aktiviteter med
Upcycling Verdenslegetøj

www.trash2toy.net
&
www.shagembe.dk
KONTAKT:
+45 28681958
shagembe@gmail.com

tilbyder
CO2-FRI underholdning,
leg og læring

Det
mobile
Fantimagikaniske
Legetøjsværksted

HÅNDVÆRK FOR SJOV
SPREDER
UPCYCLING GENBRUGSLEGETØJ
til FEST og FESTIVAL,
i CENTRE, på MARKEDER,
i SKOLER og INSTITUTIONER
- HÅNDVÆRK FOR SJOV – er en finurlige ”Storm P”
værksteds-vogn – i sig selv en rekvisit for
forestillinger, underholdning, sjov og leg med
Legetroldmanden Mester Mekanok
eller med Nissen paa Loftet.
- HÅNDVÆRK FOR SJOV medbringer også værktøj
og materialer til værkstedsaktivitet,
undervisning, workshop samt en unik
samling UPCYCLING GENBRUGSLEGETØJ

Mester Mekanok

A: HÅNDVÆRK FOR SJOV SOM

C: HÅNDVÆRK FOR SJOV SOM

OPLEVELSES- & LEGEVOGNEN
•

•

•

Vognen er en oplevelse i sig selv – Den er
en kombination af smedearbejde og
genbrug af cykeldele, almue- og havemøbler, plast-rør, bambus og natur-grene.
Den er finurligt monteret med mekanisk
legetøj – Dvs. dansende og akrobatiske
dukker, svingende fløjter og drejende
propeller mm – der aktiveres af håndbremse, håndsving, ringeklokke, hjul og
snoretræk, som kan afprøves af publikum.
Med vognen følger en større samling
VERDENSLEGETØJ
af
genbrugsmaterialer - til leg og aktivitet omkring
vognen. Dukker af kork og tuschpenne,
fløjter, horn & rasleinstrumenter af plastrør
& -containere, snurretoppe af træperler,
motorisk legetøj, trillebånd, trilleværk,
motorcykler og div køretøjer af ståltråd,
blik og cykelslange.

SE VIDEO OM VOGN & LEGETØJ
http://www.trash2toy.net/h4sjov-video.html
SE FOTO AF LEGETØJ:
http://www.trash2toy.net/trash2toy-foto.html
B: HÅNDVÆRK FOR SJOV SOM UNDREHOLDNING &
SHOW PÅ SCENER, PLADSER, I GADER & STRÆDER.
• I forestillingen FANTI-MAGI-KANISK HÅNDVÆRK
præsenterer Legetroldmanden Mester Mekanok - i
markeds-gøgler stil a la prof. Tribini - vognen og legetøjets
overraskende og magiske forvandling fra kasseret affald til
legetøj fuld af sjov, musik, leg og bevægelse
• I forestillingen NISSERNES MAGISKE LEGETØJ
illustreres fortællingen om nisserne og håndværkets
historie med håndlavet legetøj fra nu og fortid.
Show og optræden kan med fordel kombineres med fx det
mobile oplevelsestilbud A før forestillinger, og værkstedstilbuddet C efter forestillinger

GENBRUGS-LEGETØJSVÆRKSTED
•

Vognen er forsynet med værktøj til alle
materialer – sav, fil, hammer, håndboremaskine, div. tænger og specialværktøj.

•

Vognen medbringer genbrugsmaterialer
til opcirkulering, som låg, propper,
cykelslanger, tekstiler, ispinde, ståltråd,
plastrør, beholdere og flasker af plast
trælister, naturmaterialer mm.
Der er små og store skuffer, bøtter og
dåser i forskellige materialer med
remedier som perler, snor, tape, søm og
skruer.

•

LEGETROLDMANDENS LÆRLING
Børn kan ved værkstedsvognen lave
både små og store projekter, al efter
forholdene.
1. Snurretop,
ballonbolde,
svinginstrument, som ”åndemaner og
fuglefløjte”, samt horn og rasler kan
laves på under 5 min og egner sig til
et
mobilt
værkstedstilbud,
til
festivaler, markeder og butikscentre
2. Lange intervaller (1-3 timer) med fast
placering giver næsten grænseløse
muligheder for fremstilling af legetøj
og instrumenter – fx bevægelige
dukker, instrumenter (fløjte, horn
skalmeje), forskellige bolde, flowersticks, trillebånd, trilleværk og div.
køretøjer og motorisk legetøj.
Fokus på temaer for materialer eller
produkter fx: instrumenter; dukker;
køretøjer, bevægelseslegetøj eller
jonglør-remedier kan aftales og
tilpasses aktuelle arrangement.

