
Vær arkitekt for en stund -
kreativ workshop for hele familien

En af ABC Forlags helt store julebestsellere i 2014 var fagbogen ’Byg, tegn & lær 
med alverdens arkitekter’ - en opgavebog for børn, der på pædagogisk vis præsen-
terer arkitekturens grundprincipper, og samtidig giver børn fra 8 år+ mulighed for 
selv at prøve kræfter med arkitektens materialer, redskaber, metoder og kreative 
ideer. 

Bogen bygger på arkitekt og forfatter Julie Dufour og Malene Abildgaards mange-
årige arbejde i ind- og udland med formidling af arkitektur, bl.a. i form af hands-
on-workshops for børn. 

Nu tilbyder de to arkitekter deres populære arkitektur-workshops for hele familien 
til landets bibliotekter. Et workshop-tema kunne f.eks. være:

Byg, tegn og lær – med tape

Her bliver der bygget tårne og andre 
bygninger i det finurlige materiale, hvor 
kun fantasien sætter grænser for størrel-
sen og udformingen. Kom og blive klog 
på arkitekturens univers. 

Varighed: 2-3 timer.

Byg tegn & lær - tårnhøje 
konstruktioner

I denne workshop er der fokus på at byg-
ge rum og konstruktioner i højden, bl.a. 
ved brug af sugerør. 

Varighed: 2-3 timer.

Fortsættes næste side....

eller



Praktisk info:

Honorar incl. idéudvikling, indsamling af materialer, redskaber, forbere-
delse samt formidling:
5.000 kr. pr. workshop (for to formidlere, dertil kommer transportudgif-
ter)

Materialer: 300 kr.

Læs mere om Julie og Malenes arbejde på hjemmesiden
www.mylittlearchitects.com

Læs mere om bogen ’Byg, tegn og lær med alverdens arkitekter’ på ABC’s 
hjemmeside
www.abc-forlag.dk

Kontakt Julie eller Malene og diskuter mulighederne for dit bibliotek:

Julie Dufour: julie@juliedufour.dk

Malene Abildgaard: ma@maleneabildgaard.dk

Workshopperne er for hele familien, dog anbefaler vi, at børnene er min. 6 år. 
Julie og Malene indleder workshoppen med en introduktion til dagens tema 
og materiale samt arkitekturens verden. Resten af workshoppen drejer sig 
herefter i høj grad om, at barnets fantasi får frit løb, mens de to arkitekter vej-
leder og støtter deltagerne. Workshoppen er præget af en afslappet og hygge-
lig atmosfære, som foregår på børnenes principper.  

En perfekt aktivitet i børnenes skoleferier eller weekenden. 


