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SKRIV ET
EVENTYR! 

Illustrasjon: Akvilė Fomkiniaitė, 14 år,

Steinkjer Kulturskole Visuell kunst



EVENTYR-
SKRIVEKONKURRANSE!

Ja, kom alle sammen bli med!

 
Under Hilmarfestivalen 2019 ønsker vi å
sette fokus på eventyrfortelling. Derfor

inviterer vi elevene i grunnskolen og
videregående i Steinkjer kommune til

eventyrskrivekonkurranse!
 

Det vil bli et eget arrangement under
festivalen, viet til eventyrfortelling.
Deltakende klasser blir invitert. 

De eventyrene som vinner vil bli fremført
av skuespillere på dette arrangementet!

Det blir FIRE konkurransegrupper:
Barneskolen 1. - 4. trinn
Barneskolen 5. - 7. trinn

Ungdomsskolen
Videregående skole

 
www.hilmarfestivalen.no



Dette skal de deltakende klassene gjøre:
- Alle klasser ser/lytter til Karl Braset sitt eventyr «Kongsdottera i Kobbertårnet»  (se lenke i

epost) og hører på slåtten Bånsull av Hilmar Aleksandersen(se lenke i epost.)
 

Her vil det være naturlig at læreren forteller om Karl Braset og Hilmar Aleksandersen.
 

Forslag til opplegg:
- Samtale i klassen om eventyr som sjanger, gjerne snakke om forskjellige eventyr.

-Eventyrskrivingen: Klassen kan skrive et eventyr sammen med lærer, i mindre grupper, eller
individuelt. 

Følgende kriterier gjelder:
-        Eventyret må ha en tittel, skal begynne med «Det var en gang»
-        Det skal være med et magisk hjelpemiddel
-        "Tretallsregelen" skal anvendes
-        Det skal være en hovedperson
-        Det skal være en spillemann med i eventyret
Lengde: Barneskolen : Max 2 sider   Ungdomsskolen: Max 3 sider     Videregående: Max 4 sider
 

 
De innsendte bidragene vil bli bedømt av en jury bestående av:
Biblioteksjef Marianne Vanem, fra Steinkjer Bibliotek
Forteller/forfatter Beate Heide, fra Midtnorsk Fortellerforum
Universitetslektor Heidi Grosch, fra Hilmarfestivalen.
 
Juryen vil gi begrunnelse for hvorfor de aktuelle eventyrene har vunnet. 
 
Klassene som vinner blir premiert med en sjekk på kr. 1000,- + KAKE!!!
 
Påmelding til eventyrkonkurransen: PÅMELDING SNAREST og innen fredag 6.september
til: kristin@hilmarfestivalen.no
 
Eventyrene sendes Hilmarfestivalen på kristin@hilmarfestivalen.no innen mandag 7.oktober
2019. Offentliggjøring og premiering blir 2. november 2019.
 

Eventyrstunt
 
To fortellere fra Midtnorsk Fortellerforum vil besøke noen av de deltakende klassene i
september, da blir det uventede fortellinger! Vi inviterer Trønderavisa med oss. De som vil ha
besøk tar kontakt med Kristin Myrmel: kristin@hilmarfestivalen.no, 95987690.
Her er det "først til mølla" som gjelder! 
 
Selv om det er kort tid til arbeidet, håper vi veldig at oppgaven med å skrive eventyr kan
passe inn i skolenes undervisningsopplegg nå i august/september! 
 

Med eventyrlig hilsen
 
 
 
 
 



Påmeldingsfrist: 6.9.19
Innsendingsfrist 7.10.19

kristin@hilmarfestivalen.no
 

Ønsker dere mer info?
Ring Kristin på 95987690

 
www.hilmarfestivalen.no

 


