
Kl. 10 Oplæg ved Svendborg Graphic om festivalen  

Kl. 11 TOUR de GRAPHIC – vores skoleprogram for 5

-8. klassetrin 

Vi skal besøge animationsstudiet TEAM GENEROUS, der under 

festivalen laver en kampagnefilm til Red Barnet.  

Vi skal lige nå at se en animationsfilm inden vi bevæger os videre 

ned i  Svendborg Graphics egen spillearkade.  

Vi skal også se Dave McKeans udstillingen Retrospektiv, inden vi 

til sidst slipper fantasien løs i tegnezonen.  

Kl. 12 (ca.) Frokost (lagt ind undervejs i turen) 

Kl. 14.30 Oplæg om børnekultur i Svendborg og  

 børnebiblioteket ved  Børnekulturkonsulent Lis Vestergaard 

 Mikkelsen  

Kl. 15.30 Afslutning 

Programmet: 

Tur til 

Svendborg Graphic H V O R N ÅR :  

Tirsdag  

d. 28. januar 2020 

Kl. 10-15.30 

H V O R :  

Svendborg Graphic 

 

 

 

 

Vi skal besøge den internationale festival for tegneserier og  

animation - Svendborg Graphic. 

Det er arrangeret af Svendborg Bibliotek og de sætter biblioteket 

i spil på nye måder og favner som biblioteker kan både unge og 

gamle.  

Deres mål er, at give alle nye oplevelser indenfor tre store, visuelle 

medier, nemlig animation, spil og tegneserier. Gennem workshops, 

udstillinger og mangfoldige events er det muligt at møde illustrato-

rer, forfattere, spiludviklere, animatorer og andre, der arbejder 

med at skabe eller formidle visuelle fortællinger. 

Svendborg Graphic har lavet dagens program specielt til os… 

* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet. 



Tur til 

Svendborg Graphic 

Køreplan: 

Jylland:  

Kl. 6.45 Randers 

Kl. 7.15 Afgang fra Tilst Pendlerplads 

Kl. 8.30 Opsamling Fredericia ved motorvejs afkørsel 59 - P-plads ved 

Løvbjerg 

Kl. 9.00 Opsamling i Odense ved motorvejs afkørsel 53 - P-plads 

Blommenslyst 

Sjælland:  

Kl. 7.30 Opsamling på bagsiden af Høje-Taastrup station - stor P-plads 

Kl. 8.15 Opsamling ved frakørslen til Ringsted ved outlet 

   

Alle tidspunkter er ca. tider! 

Der vil være kaffe og rundstykker  i bussen om morgenen og 

kaffe og kage om eftermiddagen. 

Det praktiske: 
KUN for BØFA medlemmer  
Tilmelding sker via kalenderen på www.bf.dk/kalender - senest 22. januar 2020 
Pris: Gratis 
 
Skriv til kian@kestler.dk hvis du ønsker vegetarmad. 
 
Turen er inkl. bus til/fra Svendborg samt rundvisning og forplejning. 
 
Turen er først til mølle!  
 

http://www.bf.dk/kalender

