
 Historien om et SKUP & de tre kunstnerne å den man lett glemmer  

Det var en gang et SKUP-prosjekt på Rødtvet skole som ville boltre seg i alt H.C. Andersen 

har drevet med. De fikk alle dykke ned og svømme rundt i alle lag av hans ulike fortellinger 

og ikke minst historien og vitenskapen rundt hans samtid. 

Det myldret i skolens klasserom av ulike måter å leke seg med kunst og kultur.  Det var 

herlig å få oppleve hva elevene lærte i denne prosessen og som dere kan få en liten 

smakebit av når dere kommer i morgen på vår ElevVill Festival. Vi anbefaler alle å komme 

og ta en jafs på onsdag 15.juni;  fra kl 16.00 selges mat og kl 17.00 starter forestillingen. 

Men nå skal jeg først fortelle litt om de tre kunstnerne som kom til skolen for å gi elevene 

både åndelig, kreativ og faglig føde. For er det noe vi vet, så er det at det kan man aldri få 

nok av. 

Den første kunstneren heter Bente Aasheim som driver med animasjonsfilm. 

 

Hun kom til 3.trinn for å fete elevene opp på hvordan de kunne lage egne karakterer til sine 

egne filmer. Dette var noe både lærere og elever syntes var kjempespennende og samtidig 

lærte de så mye om hvordan det var på den tiden H.C. Andersen levde. 

Den andre kunstneren som skulle komme til 6. trinn på Rødtvet for å gi litt kunstnerisk og 

faglig føde kaller seg Fela og er skikkelig god til å rappe. 

 

Han skulle lære elevene hvordan man kan bruke kroppen og stemmen for å utrykke teksten 

så man får frem budskapet sitt. Dette syntes elevene var utrolig spennende og de spiste 

masse mens de vokste seg store og sterke. Disse eleven kan være veldig stolte av at de har 

skrevet sin egen rapp. 



Så var det han tredje kunstneren som heter Fredrik Høyer som er en forfatter som er  

fantastisk dyktig på å skrive slampoesi. Det gjør han på en måte som skaper mange 

interessante og morsomme bilder i hodet. 

 

Han skulle fete opp elevene på 5. trinn med ulike måter å være kreativ på når man skal skrive en 

tekst. Når elevene begynte å bli mette, skulle de bruke kreativiteten sin til å skrive sin egen tekst 

som ble slampoesi. Der kommer det spennende ting å spise! 

Det var jo sånn da at det er en man lett glemmer, men som er viktig om all denne kunsten skal bli 

vist på best mulig måte for publikum. Er det noen som kan gjette hvem det kan være?? Jo, det skal 

jeg fortelle, det er lydmannen som heter Nicklas Karlsen. 

 

 

 Han gjør sånn at alle de fantastiske elevene våre på Rødtvet kan skinne, dele og fôre opp alle som 

kommer for å se dem opptre. Snipp snapp snute så er vi glad du vil være med på vår ElevVill Festival 

skute! 


