Studietur til
The London Book Fair,
Harry Potter Studios
og andet spændende.

HVORNÅR:
Fra: Tirsdag aften
d. 10. marts 2020
Til: Fredag eftermiddag d. 13.
marts 2020

HVOR:
Hotel:
European Hotel
11-15 Argyle
Square
London
WC1H 8AS

London er et mekka for bogorme, børnebibliotekarer og mange, mange
andre.
Både i form af de mange boghandlere og i særdeleshed i form af The London Book Fair, hvor du får mulighed for at se nye titler, blive inspireret af
forlagenes formidling af deres bøger og deltage i foredrag og events.
Dagen efter besøger vi Harry Potter Warner Bros Studios, som ligger et
lille stykke uden for London. Studierne, hvor de fantastiske film er blevet
skabt, er absolut et must for alle Harry Potter fans!
Den sidste dag skal vi vises rundt hos Discover - Children’s Story Center et sted hvor børn og deres voksne kan lege, lære og skabe historier sammen. Bagefter til British Library på deres General Guided Tour.

(Mulighed for
bagageopbevaring)

Hop med på denne enestående chance for sammen med andre BØFAmedlemmer at udvide dit kendskab til det internationale børnebogsmarked og få masser af muligheder for netværk og vidensdeling med de andre deltagere.

Programmet:
Tirsdag:

Torsdag:

Fredag:

Ca. Kl. 21.30

Kl. 9

Kl. 8.50

Evt. ankomst til London og
fælles afgang til hotellet.

Afgang til Harry Potter Studios
Kl. 17

Afgang til Discover - Children’s
Story center

Tilbage fra tur

Kl. 9.30

Onsdag:

Kl. 17.45

Rundvisning + spørgsmål

Kl. 8.30

Fælles middag

Kl. 11.15

Afgang til The London Book
Fair

Kl. 19.30

Afgang til Britisk Library

Musical

Kl. 12.15

(Åbent til 18.30 - man finder
selv tilbage til hotellet)

General Guided Tour

Mulighed for sightseeing på egen
hånd (liste udsendes med velkomstmail)

Afternoon tea på British Library

Evt. med gruppe
V&A Museum of Childhood
Kl. 19
Mulighed for at deltage i fælles
middag og netværkspleje på Pub
i nærheden af hotellet

Kl. 13.15
Kl. 14.30
Afgang til Heathrow
(Med afhentning af bagage på
hotellet på vejen)
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Det praktiske:
Tilmelding sker via BFs kalender på www.bf.dk/kalender

Turen er KUN for BØFA medlemmer.
Pris: 2500 kr.
Prisen dækker overnatning inkl. morgenmad, messebillet til en dag, transport til og indgang til Harry Potter Studios, middag torsdag og musical.
Øvrig forplejning og transport i og til/fra London er for egen regning.
Alle bliver indkvarteret i enkeltværelse.
Tilmeldingsfrist: D. 15. november 2019 - hvorefter tilmeldingen er bindende.
Ønskes der vegetarmad, så send en mail til Kian på kian@kestler.dk senest d. 1. dec.
Der er et begrænset antal pladser og turen er først til mølle!
Når du (efter tilmeldingsfristen) har fået en endelig bekræftelse fra BF kan du gå i gang
med at bestille flybilletter.
* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

Rejse:
Bestyrelsen forventer at tage følgende afgange fra henholdsvis Billund og Kastrup:
Fra Jylland:
Billund-Heathrow: British Airways tirsdag d. 10. marts kl. 20.30-21.25
Heathrow-Billund : British Airways fredag d. 13. marts kl. 17-19.40
Fra Sjælland:
Kastrup-Heathrow: SAS tirsdag d. 10. marts kl. 20.35-21.35
Heathrow-Kastrup: SAS fredag d. 13. marts kl. 17-19.55
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Steder vi skal besøge:
The London Book Fair
Kæmpe bogmesse med udstillere fra hele verden. Stor afdeling kun med børne– og ungdomslitteratur og med masser er muligheder for at høre forfatter interviews og foredrag
samt deltage i seminarer.
https://www.londonbookfair.co.uk/
Harry Potter Warner Bros Studios
Gå i Harry Potters fodspor og opdag den fantastiske og magiske troldmandsverden.
https://www.wbstudiotour.co.uk/
Discover - Children’s Story Center
Englands første Story Center for børn i alderen 0-11 år og deres familier, deres mål er at
formidle kærligheden til sprog, litteratur og historier.
https://discover.org.uk/
British Library
Rundvisning med fokus på bibliotekets historie, samling og arkitektur samt besøg i udstillingen og udlån. Vi får at vide, hvordan materialerne opbevares og håndteres.
https://www.bl.uk/
V&A Museum of Childhood
Huser Englands nationale samling af barndoms relaterede objekter - en af de fineste samlinger i verden.
Museet er nomineret til en pris, der gives til museer eller lignende, der gør noget særligt
for at give familier en fantastisk oplevelse.
https://www.vam.ac.uk/moc/

