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Status: Publisert

Produksjonsnummer: 

Standard turnétype: Skoleturné

Karin er Ninas lillesøster, og vil gjerne leke med Nina og bestevenninnen hennes, Charlotte. Men Karin er jo så liten! De store

jentene gidder ikke være sammen med henne. I virkeligheten er forfatteren Nina Grøntvedt tre år eldre enn sin lillesøster

Karin. I boka er det lillesøster som er helten og som må overvinne antipatien fra de ekle store jentene Nina og Charlotte, som

selvsagt ikke lar henne være med i leken. Og når hun får være med, ender det i brenneslekrattet. I bok nummer to er det igjen

lille Karin som må vise hva hun er god for. Det er Den Lille Helten som må oppklare mysteriet med den skumle

Kattekidnapperen. For hvem andre er det som våger seg inn i kattekidnapperens hus (og kanskje også blir kattekidnapperens

rov)? Og hvem er det som kan avsløre kattens hemmelighet? Bøkene om Den Lille Helten er historien om hvordan lillesøster

holdes utenfor og blir lurt av de store jentene til å gjøre de farligste tingene. Men til slutt er det ingen tvil om hvem som er den

største helten av dem alle. Når Nina kommer på forfatterbesøk vil hun kanskje avsløre hva som er den virkelige sannheten -

og fortelle mer om seg som forfatter - og om Den Lille Helten! Og om hva som egentlig er det beste med å ha søsken! 

 

 

 

Nina Elisabeth Grøntvedt er barnebokforfatter og illustratør.Hun har illustrasjonsutdannelse fra England, og har også studert

ved Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning. 

 

 

Utøvere/medvirkende

Faste produksjonsegenskaper

Kunstnernavn / utøvernavn / gruppenavn: Nina E. Grøntvedt 

Arena / rom: Klasserom 

Programlengde: En skoletime 

I samarbeid med: Pegasus 

 

  

Kontaktperson utøver/medvirkende (navn, telefon, e-post): Nina Grøntvedt:nina.grontvedt@gmail.com 

 

  

Maks publikumsantall: 30 

Produksjonsegenskaper til intern bruk

Maks antall fremføringer pr.skole, pr. Dag: 3 

Maks antall flytt per dag: 1 

Merknad tekst: Trenger prosjektor eller smartboard 

 

  

Produksjonsegenskaper

Oppriggingstid i minutter: 15 

Nedriggingstid i minutter: 15 

Spillestedskrav

Møre og Romsdal fylkeskommune
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Ingen.

Turnéer

Ingen.

Møre og Romsdal fylkeskommune
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