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I 2019 avviklet Hilmarfestivalen eventyrkonkurranse for første
gang, og hele 120 bidrag kom inn! 

Utdeling av premier skjedde på den store
Fortellerbonanzadagen  med et stort publikum. 

Under Hilmarfestivalen 2020 ønsker vi  igjen å 
sette fokus på eventyrfortelling. Vi satser vi på en ny
konkurranse, og setter oss som mål å få inn 200 bidrag.  

Derfor inviterer vi elevene i grunnskolen og
videregående i Steinkjer kommune til 

Eventyrkonkurranse!
 

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

Ungdomsskolen
Videregående skole

 
Under Hilmarfestivalen vil det også bli en egen

Fortellerdag 1.november, der fortellere fyller dagen med alle
slags historier, sagn, fabler, og eventyr.

Deltakende klasser blir invitert.
 

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

 
I etterkant av konkurransen vil noen av
eventyrene bli publisert i Trønderavisa.

 



Dette skal de deltakende klassene gjøre:
- Alle klasser ser/lytter til Karl Braset sitt eventyr  (se lenke i epost og på nettsiden) 

og hører på slåtten Prillar-Guri av Hilmar Aleksandersen(se lenke i epost og på
nettsiden.)

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 
- Det 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 et instrument med i eventyret, og det skal anvises med  klammer (....)
hvilken lyd instrumentet lager. F.eks. Tubaen spilte en lang( sørgmodig )tone.
 
Lengde:
Barneskolen : Max 2 sider  - for de yngste klassene er det tillatt å skrive sammen med
lærer
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.
Marit Nikolaisen fra Trønder-Avisa.
 
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:
SNAREST og innen 10.september 2020, via LENKE PÅ HJEMMESIDEN
www.hilmarfestivalen.no
 
Eventyrene lastes opp i korrekt kategori i Dropbox, sjekk lenke i epost og/eller på
www.hilmarfestivalen.no
 
INNLEVERINGSFRIST: MANDAG 5.OKTOBER 2020
 
Offentliggjøring og premiering blir søndag 1. november 2020 under Hilmarfestivalen.



 
 

Eventyrstunt - VIL DERE HA BESØK?
 

Hilmarfestivalen og 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 lærerne/klassene som vil ha besøk, legger inn ønsket
dag/tid i påmeldingsskjemaet, se epost/lenke på
hjemmesiden. (Her er det "først til mølla" som gjelder!)
 
 
Spørsmål? 
Kontakt: Kristin Myrmel:
kristin@hilmarfestivalen.no, 95987690.
 
 
Med eventyrlig hilsen
Hilmarfestivalen

www.hilmarfestivalen.no


