
bokLEK
For alle skolestartere i Oppland og Hedmark



Boklek-turné
Alle barna som går siste året i barnehagen blir invitert til folkebiblioteket der de 
får møte en av årets formidlere. 

Boklek-forfatter i 2018 er Camilla Kuhn. Under Boklek-turneen reiser Camilla 
Kuhn, Per Jostein Aarsand og Marianne Sundal rundt til alle folkebibliotekene 
i Oppland og Hedmark og formidler boka «Samira og skjelettene», som er en 
bildebok for små tenkere om hva som finnes inne i kroppen vår.

Hva er Boklek? 
Boklek er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Oppland 
fylkesbibliotek, Hedmark fylkesbibliotek og alle folkebibliotekene i Oppland  
og Hedmark. Prosjektet støttes av Eidsiva og Gjensidigestiftelsen. Målet med 
prosjektet er å skape positive litteraturopplevelser for alle skolestartere i fylkene. 
Boklek startet opp i 2014, og i 2017 deltok 1600 skolestartere fra hele Oppland i 
prosjektet. I 2018 utvides prosjektet slik at også Hedmarks skolestartere inviteres 
til Boklek, til å oppdage boka gjennom å lytte, tegne, dikte, fortelle og skape.

 

Lek med boka!
Bøkene til Camilla Kuhn kan lånes på ditt lokale folkebibliotek. Forfattermøter 
blir alltid best med et forberedt publikum, så vi oppfordrer barnehagene til å låne 
bøker på biblioteket og lese dem sammen med barna i forkant av Boklek.

På www.boklek.no finnes det nyheter, tips og ideer til aktiviteter som kan 
gjennomføres i barnehagene, og hjemme, etter besøket på biblioteket. 

Her kan også bibliotekene legge ut bilder fra barnehagebesøkene, og 
det kan være et fint utgangspunkt for å snakke med barna om bøkene og 
bibliotekbesøket. 

Alle skolestartere ønskes velkommen 
til et møte med Camilla Kuhns 
morsomme og underfundige verden! 



Årets formidlere
Camilla Kuhn
Boklek-forfatteren i 2018 er Camilla Kuhn, 
en av Norges aller fremste illustratører og 
barnebokforfattere. Kuhn vokste opp på 
Rykkinn og Bærums Verk. Hun studerte to år 
ved Oslo tegne- og maleskole og siden grafisk 
design ved Central Saint Martins College of Art 
and Design (CSM) i London. Hun har særlig 
arbeidet med billedbøker og lettlestbøker for 
de aller ferskeste leserne, og bestreber seg på å 
lage bøker som selv om de er enkle, skal være 
litt uforutsigbare og veldig morsomme.

Marianne Sundal
Marianne Sundal er formidler under Boklek-
turneen 2018. Hun er forteller og har de 
siste femten årene arbeidet med fortellinger, 
forestillinger og kurs. Hun arbeider mye med 
elever og lærere som vil lære seg å fortelle 
historier og lager også egne forestillinger. I 
2017/2018 har hun ansvaret for Litteraturhusets 
satsing på bokformidling for de minste barna. 

Per Jostein Aarsand 
Per Jostein Aarsand er formidler under 
Boklek-turneen 2018. Han har jobbet som 
profesjonell forteller siden 2001. Han turnerer 
for DKS, og har fortalt for barn og voksne 
over hele landet. Forestillingene hans er ofte 
morsomme og han får alltid god kontakt med 
publikum. Per Jostein har vært kunstnerisk 
leder for Fortellerfestivalen.
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