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Denne bog er både en fagbog om design og en læse-let eventyrbog. Den kan bruges til tværfaglige forløb i
indskolingen og hjemlig højtlæsning og hygge.
Bogen introducerer design af den danske møbeldesigner Nanna Ditzel, hvis stole og design kan ses og
opleves i lufthavne, på biblioteker, i lægekonsultationer og mange andre steder hvor børn kommer. Nanna
Ditzel har været med til at præge dansk design – f.eks har hun designet stoffet til sæderne i IC3 togene og
valgt, hvilke farver de skulle indrettes med. Hendes position understreges af, at hendes høje barnestol er med i
kulturkanonen. Første del af bogen er et læse-let eventyr med lix 8, skrevet af Sys Matthiesen. Alle Stine
Sørensens grafiske illustrationer til eventyret er lavet med design af Nanna Ditzel. Personerne i eventyret er
illustreret med stole med forskellige karakteregenskaber. Bogens anden del er en faglig introduktion til Nanna
Ditzels design- verden. Lixen er højere i dette afsnit, som henvender sig til læreren og de dygtige læsere i
klassen. Bagerst i bogen er der kopiark, som læreren kan benytte i undervisningen. Der er også en liste over
steder, hvor man kan se Nanna Ditzels design i virkeligheden. Med bogen håber vi at tilføre dansk- og
designundervisningen i skolerne et nyt pust, og inspiration til hvordan design kan gribes an og gøres relevant
og sjovt for eleverne. Stolene i bogen kan ses på Trapholt i Kolding.
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luhkka dame.

kl. snehvits juletid. a. Flott å bruke i skole, som f. Deres unikke stil og kreativitet får dem altid til at skille
sig. Det bliver startskuddet til et designeventyr, der giver genlyd i hele verden. Læs om Designeventyr i
kategorien Oprettet fra inventtable med ISBN nr. 11/03/2012 · Dette er en photostory som er laget om
eventyret bukkene bruse. Velkommen til Seslef Design – hvor du finder et udvalg af H. Jubi - en bog om
design med udgangspunkt i Nanna Ditzels stole. Studsfuger. Nyt hus på Langelinie. TITLE / AUTHOR
“Danske eventyr i Iran”, non-fiction book by Morten Hansted (hardcover). Denne bog er både …
Designeventyr. Eventyr Herald; Site build and design by Pushitlive. eks en itroduksjon til temaet eventyr.
her. com.

