
Fyrtøjet. Eventyrligt teater i hhv. Nimtofte Kulturhus og i Skørring 
Forsamlingshus 
Søndag d. 18. oktober, kl. 15.00. Nimtofte Kulturhus 
Søndag d. 25. oktober, kl. 15.00. Skørring Forsamlingshus 
 
Oplev Mini-Figaros musikalske eventyr om kærlighed, fantasi og hittepåsomhed. 
 
Bedstefar har haft et eventyrligt liv, og han er rigtig god til at fortælle historier om det. 
 
Da Emma var lille, elskede hun at høre bedstefar fortælle. Især om hvordan han og bedstemor fandt hin-
anden for længe siden. 
 
Men da hun blev en stor pige, begyndte hun at stille spørgsmål: Var det egentlig bedstefars sang, som 
overbeviste bedstemor? Og kan det virkelig passe, at bedstemor var en rigtig prinsesse? Fik bedstefar fak-
tisk hjælp af tre store hunde? Hvad er det nu egentlig et fyrtøj er? 
 
Emma kom i tvivl, og det gjorde hende lidt ked af det, og som tiden gik, holdt bedstefar op med at fortæl-
le. Nu er det bedstefar, der er ked af det, for han er blevet alene og savner bedstemor. Men måske kan 
Emma få bedstefar til at fortælle sine historier igen, så han bliver lidt gladere. 
 
Hvem ejer historierne, når vi leger, og må man godt selv bestemme, hvor grænsen går mellem fantasi og 
virkelighed? Og hvordan kan vi hjælpe hinanden, når livet bliver svært? 
 
Arrangeret i samarbejde med Syddjurs Egnsteater 
Alder: 4-8 år 
Pris: 30 kr. OBS! Både børn og voksne skal have billet. NB. Køb billet på syddjursegnsteater.dk. 
 
 
 

Eventyrbingo 
Lørdag d. 24. oktober, kl. 10.00. Biblioteket i Hornslet 
Lørdag d. 24. oktober, kl. 10.00. BMA, Maltfabrikken, Ebletoft 
 
Eventyret fortsætter, når der er Eventyrbingo for hele familien. 
 
Kom og vær med til eventyr-bingo! 
 
De eventyrlige bingoplader er hentet lige ud af eventyrenes verden. Find eventyret. Får du pladen fuld? 
Der er en lille præmie til vinderen. 
 
Alder: 5-10 år og hele familien. 
Gratis 
Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Vi kan finde eventyrligheden overalt omkring os, i de gode gamle eventyr, i de historier vi selv fortæller, og 
når vi slipper fantasien fri sammen. Vær med, når jeres bibliotek finder eventyrligheden hele oktober. 

 



Eventyrlig oktober 
        - i dit eventyrlige bibliotek 
 
 

 
 
Familieudfordring 
Hele oktober måned 
Alle biblioteker incl. Det Rullende Bibliotek 
 
VIND eventyrlig bog-præmie, når vi hele oktober udfordrer jer til at læse, snakke og hygge jer 
sammen, mens I udforsker eventyrligheden i de gode historier, i jeres fantasi og i hverdagen om-
kring jer. Find konkurrence-arket på jeres bibliotek eller på syddjursbibliotek.dk 
 
 
 
 

Eventyrlig skattejagt i efterårsferien 
Lørdag d. 10. oktober til lørdag d. 17. oktober i betjent åbningstid 
Alle biblioteker incl. Det Rullende Bibliotek 
 
Gå på skattejagt i børnebiblioteket, løs gåderne og find de hemmelige spor. Skattejagten starter 
hos personalet. Fra 5 år. 

 



Fantasy til tweens 
Lørdag d. 10/10. BMA, Maltfabrikken, Ebeltoft 
Kl. 10.30-11.15:  9-10 år 
Kl. 11.30-12.15: 11-13 år 
 
Er du vild med troldmænd, tryllestave, drager og magi? Kom og mød 
din bogpusher, som giver dig inspiration til fede fantasybøger. 
 
Du kender sikkert de fantastiske Harry Potter-bøger. Men der findes 
masser af andre supergode fantasy-bøger, som bare venter på at blive læst af dig! 
 
Gratis 
Tilmelding nødvendig 
 
 
 

Mal en robot til at lyse 
Mandag d. 12. oktober, kl. 13. Biblioteket i Rønde. 
 
Vær med når Sophie fra Kodesmart guider dig til at lave seje lysende 
robot-kort. 
 
Med en helt speciel maling og et lille batteri kan du med nogle få 
streger få en robot til at lyse!  Kom og lær mere om elektriske kreds-
løb ved at lave sjove og flotte robot-kort i pap og papir. 
 
Det er slet ikke farligt - men super sjovt for både piger og drenge. 
 
Hvem skal du lave et kort til? 
 
Alder: 8-12 år 
Gratis 
Tilmelding nødvendig 
 
 
 

Boris og den glade løve. Eventyrligt teater på Malt-fabrikken 

Tirsdag d. 13. oktober, kl. 11.00 
BMA, Maltfabrikken, Ebeltoft 
 
Oplev Asguer Zap Showteaters humoristiske forestilling om Boris og 
løven. 
 
Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, men allerbedst 
er han til at fortælle historier. 
 
Den, han elsker allermest, er historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. 
 
Varighed: 40 min. 
Alder: 3-9 år 
Pris: 30 kr. pr. billet. OBS! Både børn og voksne skal have billet. 



Kejserens nye klæder. Eventyrligt teater på Maltfabrikken 
Onsdag d. 14. oktober, kl. 11.00 
BMA, Maltfabrikken, Ebeltoft 
 
Teatret Fyren og Flammen præsenterer det kendte og elskede eventyr i en forry-
gende forestilling for hele familien. 
 
For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye 
klæder, at han gav alle sine penge for at blive pyntet... 
 
Sådan starter det vidunderlige eventyr om Kejseren, som er så fokuseret på sit eget udseende, at han slet 
ikke opfatter, at to svindlere er i gang med at bedrage ham og hele hoffet. Svindlerne foregiver at væve et 
sæt tøj, som aldrig er set magen til. Hvis man ikke kan se det, er man enten dum eller duer ikke til sit arbej-
de. Indtil en lille uskyldig dreng vækker alle sammen ved at sige, ”Han har jo ikke noget tøj på”. 
 
Varighed: 30 min. 
Alder: Fra 4 år 
Pris: 30 kr. pr. billet. OBS! Både børn og voksne skal have billet. 
 
 
 

En eftermiddag med slanger 
Onsdag d. 14. oktober, kl. 14.00 
Kolind+ 
 
Slanger er omgærdet af mystik og optræder ofte i myter, fortællinger 
og sagn. Og mange af os er faktisk lidt bange for dem. 
 
Nu kan du få mere viden om de mystiske og fascinerende dyr og møde en vaskeægte kongeboa på Kolind 
Bibliotek, når vi får besøg af dyrlæge Emil Lund. 
 
Emil vil fortælle om slanger og andre reptiler og om hvordan man håndterer slangerne. Du kan få svar på, 
hvordan slangerne lever, hvor lange de kan blive, om de er giftige og meget meget mere. Emil vil også snak-
ke om, hvad det mon er der gør, at så mange er bange for slanger. 
 
Gratis 
Tilmelding nødvendig 
 
 
 

At være for lille. Eventyrligt teater på Maltfabrikken 
Torsdag d. 15. oktober, hhv. kl. 10.00 og kl. 11.15 
BMA, Maltfabrikken, Ebeltoft 
 
Oplev Syddjurs Egnsteaters nye forestilling for de allermindste om den lille, 
frække og sjove Kylling. 
 
Livet kan være lidt svært, når man er for lille til at være sammen med de store. 
Især for Kylling, som er den eneste kylling i hønsegården. Men han folder sine 
vinger ud og sprudler, da den voksne Pia tager ham op på sit skød. 
 
Arrangeret i samarbejde med Syddjurs Egnsteater. 
Varighed: 30 min. 
Alder: ½ - 4 år. 
Pris: 30 Kr. OBS! Både børn og voksne skal have billet. 


