
 

 

    For enden af et eventyr – vejledning til billedkunst, kulisse og scenografi 
 
 
Ideer til Værksteder med Verdensmål 
 

▪ Sangen giver os lyst til at undersøge fremtiden – hvor er vi på vej hen? Hvordan ender vores 
eventyr – de ender jo heldigvis ofte godt☺  

▪ Den overordnede idé i det følgende er, at vi sammen ’sejler ind’ i fremtiden.   

• Lav evt. en tidslinje af mælkekartoner eller andet med en pil, som peger ind i fremtiden. Mal den evt. 
med verdensmål-farverne eller anden farveskala og slut den i det uvisse med FREMTID. Er 
fremtiden måske lysegrøn som håbet eller uvist og sløret?   

▪ Leg med at skabe scener, billeder, scenografi eller kulisser, som understøtter handlingen i sangen. 
▪ Det er oplagt at inddrage disse scenarier/kulisser i en afsluttende koncert, event eller udstilling med 

Sange til Verden.  
▪ Eksempel, 1. vers  

o Skab en undervandsscene som et akvarie/ glasbur og leg med at skabe scenarier bag 
sammen med børnene.  

o Brug fx kraftigt afdækningsplast eller film, som spændes ud ml. 2 stolper på et rullende podie 
eller et tøjstativ.  

o Det kan også være et omvendt bord med benene i vejret, der danner rammen.  
o Der kan udspilles små scener i ’akvariet’ med fx et barn og en fisk bag plast.   
o Lav evt. fisk i papir, pap, tekstil eller på pinde, som hænger i buret eller holdes af børnene. 

Der hænger måske fisk i ’akvariet’ eller optræder sammen med børnene? Hvad sker der 
under havoverfladen? Leg med det.  

▪ Eksempel, 2. vers. 
o Måske bygger I et skib eller en jolle, evt. som 

’papirhat’ (se billede nederst) 
o I båden sidder måske to børn og kaptajnen, som 

kigger i en lang kikkert (måske kigger han ind i 
fremtiden?) 

o Lav fx kikkerter af pap eller gamle toiletruller. 
o Sæt gerne hjul på båden, så den kan sejle gennem 

salen, evt. til koncert med Sange til Verden. 
o Båden kan bygges i krydsfinerplader eller af 

kraftigt pap. 
▪ form 1: Den nederste  bådform.  
▪ form 2:  toppen som trekant.  

o Den kan males eller der kan skrives tekst på den, 
måske beklædes med aviser?  

 
 

• Eksempel, 3. vers.  
o Hvordan ser hvalen fra vers 3 ud? Mal fx en kæmpe hval på papir sat op på væggen (fuld 

størrelse - el. bare meget stor…) 
o Brug. evt. projektor til at projicere et billede af en stor hval op på væggen.    
o Et barn står på en trappestige (bjerg) med samme lange kikkert fra før og ser på hvalen.  
o ’Bjerget’ (trappestigen), som barnet (flere børn?) står på, kan evt. laves / klæbes op på 

væggen med elektrikertape i sort. Så kan barnet - på trappestigen - og hvalen være 
nedenfor, hvor barnet står og kigger efter hvalen? 

 

Har du brug for mere inspiration eller hjælp til at arrangere værksteder? Så tag gerne selv kontakt til 
billedkunstner Susanne Ahrenkiel, som evt. kan afholde Værksteder med Verdensmål på din institution. 
 
Læs mere om Susannes kunst og arbejde her og find kontaktoplysninger: https://susanne-ahrenkiel.dk/   

https://susanne-ahrenkiel.dk/

