FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN presenterar:

Mattias Olsson & Skapande skola
Hej!
Mitt namn är Mattias Olsson.
Jag är konstnär och illustratör med ateljé i
Höganäs. Jag illustrerar ofta barnböcker till
flertalet av våra barnboksförlag.
Tidigare har jag under 7 års tid arbetat deltid
som konstnär på både Moderna Muséet samt
Rum för barn/Kulturhuset i Stockholm. Dessa
arbeten innefattade öppna verkstäder, bokade
barngrupper samt workshops för både vuxna
och barn. Jag är nu uppe i flera hundra skolbesök i egen regi.
BOKNINGSFÖRSLAG:

Vad gör en illustratör ?

Gör ditt eget bokomslag

Jag kommer och samtalar med
klassen om hur det är att arbeta
som illustratör. Vad betyder att
vara illustratör? Hur gör man
ett bokomslag? Vad ska en illustratör tänka på för att just du
ska välja en viss bok i biblioteket? Vi ser på skisser fram till
färdigt omslag och kan improvisera utifrån barnens frågeställningar. Kanske har klassen
redan förberett genom att skriva ned sina frågor och
funderingar? Jag tar med mig mina original samt
visar hur det blev som färdig bok. Kul samtal!

Jag berättar kortfattat om hur man arbetar som illustratör. Vi går igenom vad man bör tänka på för att
fånga en läsare med omslaget. Sen samtalar vi vidare
om text tillsammans med bild och därefter skissar
vi utifrån barnens egna texter & idéer. Karaktärer,
stämningar…vad ser man först i sitt inre, en bild eller
kanske en färgton?
Sen överför vi skisserna till akvarellpapper, vi tuschar
och färglägger däreftermed vattenfärger. Vi går
igenom våra arbeten i
slutet av workshopen.
Kanske kan det bli en
liten utställning i skolan.

Från grundskola till Gymnasium

INFORMATION OCH PRISEXEMPEL
1 skollektion upp till 60 min		

4000:-

3 skollektioner

6500:-

4 skollektioner

7500:-

(Illustratörbesök i skolan är momsfritt.
I övrigt tillkommer 25% moms.)

Resersättning tillkommer. Boendekostnad samt
traktamente vid övernattning. Materialkostnader
kan tillkomma vid behov. Vid långväga besök kan ytterligare dagersättning tillkomma.
Mattias Olsson är konsthögskoleutbildad konstnär med
ett stort antal utställningar i ryggsäcken, så det går även
att göra konstprojekt inom bild.
Vid större projekt kontakta Mattias för prisuppgifter.

Ni har kanske egna
idéer som ni vill att vi
jobbar med ?
Minimum 4 timmar/grupp
Från 10 år.
Halvklass är att
rekommendera.

Kontakt
Tel: 0733-628220 eller 042-343848
e-post: m.hjerpeolsson@telia.com
www.mattiasolsson.nu
www.illustratorcentrum.se
www.forfattarcentrum.se
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