
BRÖDERNA GRIMMS världsberömda sagosamling Kinder und Hausmärchen inne-
håller sagor för gammal som ung. Några är snälla, andra lite läskiga och så finns de 
som är riktigt grymma. 
Sagorna bygger på en lång sagotradition och kommer alldeles säkert att överleva 
både oss och detta århundrade. De tolkas ständigt på nytt och finns med oss utan 
att vi tänker på dem. Men hur började det? Vilka var bröderna, hur fann de sagorna, 
vilka var berättarna och vad betyder sagorna för oss idag?

Utställning 2014
BRÖDERNA GRIMM och deras SAGOR av Andréa Räder

Om utställningen
Utställningen som passar både större och mindre lokaler består av en sagoskärm och en 
faktaskärm. De kan ställas upp var för sig eller ”rygg mot rygg” beroende på utrymme. 
Veporna med kardborre monteras enkelt på skärmarna av kartong. 

Innehåll och kostnad
•Två vikskärmar i papp. Varje skärm är 3,60 m bred och 1,90 m hög och väger 3 kg styck 
•Åtta vepor på rollup-väv
•Tio ramade bilder (kopior bakom acrylglas) ur Bröderna Grimms sagovärld
•Modell av bröderna Grimms barndomshem
•Gräsmattor för barnen att sitta på, samt några föremål att ställa i monter
•Sagosaft-etiketter
Utställningsperioden är fyra veckor 
Kostnad: 1 500 kr + frakt till utställningsorten

Info och bokning av utställningen
ANNA CARIN SVEDSTAM, tfn 031-366 28 83/40
anna.carin.svedstam@afh.goteborg.se



I samband med utställningen erbjuder jag visningar på 50-60 min för förskole-
klasser och äldre elever. Innehållet anpassas efter ålder. Barnen/eleverna får se hur 
jag arbetar som tecknare, de får höra en saga, göra en teckningsövning och lära sig 
något om verklighetens bröderna Grimm som inte har det minsta gemensamt med 
vad Hollywood vill få oss att tro. 

Info och bokning av författarbesök/visning
ANDRÉA RÄDER tecknare, författare, pedagog
mobil: 0760 821272, andrea@andrea.nu, 
www.andrea.nu

Visning med program 2014
BRÖDERNA GRIMM och deras SAGOR

Program skola/förskola
Sanningen om Snövit  från 6 år
Rödluvan från tio år
Djävulshistorier från 13 år

Föreläsning för vuxna
RESA I GRIMMLAND
myter&magi i bröderna Grimms sagor

Välkommen att höra av dig!


