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BANGE
60 x 60 cm

GRÆS
105 x 105 cm
Kan sættes fra gulv
til væg, se foto

BILLEDE
37 x 37 cm
Sættes spejlvendt

HEKSEPRUT stor
2 styk!
50 x 100 cm
til toiletterne

SKYLD
50,5 x 88,5 cm

på et spejl og læses
med håndspejl.

FORELSKET
80 x 80 cm

ALDRIG
fire små digte
6,5 x 6,5 cm

FILIP
103 x 103 cm

GENERT

GENERT

Lille rødt digt

ekstra til

25 x 13 cm

monteringsprøve

ELEFANT 1
illustration
67 x 70 cm

ELEFANT 2
illustration
48 x 75 cm

DUM 36 x 20 cm

mere
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SUR
Rasende stort dig t
246 x 246 cm
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bog

I 2012 udgav vi bogen Cirklen og andre cirkeldig te (ISBN: 978-87-11-40913-8)
Thorstein havde skrevet, Tea havde tegnet og det blev begyndelsen på en masse ting.

ebog

Først en udvidet ebog (ISBN: 978-87-11-38081-9) med musik, enkle animationer,
digte der drejer, når man trykker på dem og indtaling med Thorsteins gode stemme.

udstilling

Deref ter lavede vi udstillingen CIRKELDIGTE, poesi der gør dig rundtosset på børnehuset Nicolai for Børn i Kolding med dig te på lof ter, vægge og gulve, spejlvendte,
på hovedet, indeni og rundt om ting, - dig te der skulle læses med hele kroppen.

workshop

Vi holdt workshops i tre uger og f ik en masse børn til kravle, cirkle, danse, rotere,
snurre og rulle for at læse i samspil med form, far ver, musik, graf ik og dans. Thorstein skrev nye dig te med børnene og danseren Ingrid Kristensen arbejdede med
kroppens egne cirkelbevægelser og lagde sin fortolkning til dig tene.

shop

Udstillingsåbningen var en del af en stor konference om børnekultur og her blev vi
fra f lere sider opfordret til at udvikle en miniudgave af udstillingen til biblioteker
og kulturhuse.
Vi har lavet to pakker, en lille startpakke og en stor. De indeholder begge små og
store dig te, dig te der hænger sammen, et selvlysende og et spejlvendt dig t og et
hekseprutter til toiletterne. Desuden kan man downloade drejende dig te, lydf iler,
forfatterbesøg, danseworkshop, plancheudstilling, ekstra elefantdigt og fin fernisering.

								

Mange hilsener

								

Tea Bendix &			

								

Thorstein Thomsen

Danseworkshop
Den kropslige tilgang til poesien mærker børnene i selskab med danseren Ingrid Kristensen, der opfordrer til at cirkeldig te skal leges og danses og undersøger cirklen som form gennem kroppens egne
cirkelbevægelser. Hun er en velestimeret workshopholder og iscenesætter for børn og voksne på
biblioteker og hos virksomheder, der beskæf tiger sig med kreativ udvikling. Pris:
Ring til Ingrid 2720 1917 · mail@ingrid-kristensen.dk · www.ingrid-kristensen.dk

Forfatterbesøg
Sammen med Thorstein Thomsen kan man fordybe sig i ord, tale om cirklen som princip i vores livsr ytme, om gode cirkler og om onde cirkler og skrive sine egne cirkeldig te. Et andet sted i huset møder
man danseren Ingrid Kristensen, der opfordrer til at cirkeldig te skal leges og danses og undersøger
cirklen som form gennem kroppens egne cirkelbevægelser. Pris:
Ring til Thorstein 35 36 42 10 · forfatter@thorsteinthomsen.dk · www.thorsteinthomsen.dk
Plancheudstilling:
På www.teabendix.dk ligger tr ykklare plancher/plakater til gratis download.
Dem kan man lade optr ykke. Plancherne viser Thorsteins dagbog fra tilblivelsesprocessen.
De kan læses i almindelig t opretstående stilling.
·

10 plancher · Format: 470 x 1590 mm

·

Trykkes i fire farver på Semigloss papir 195 gr. (Rockett)

·

Monteres på sandwich- skilte ( 47 cm x 159) f.ex. i en cirkel der er 1,5 meter bred.

·

Prisgæt: Ialt kr. 2.450 plus moms for tryk
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Musik og indtaling
Lydf iler, der passer til dig tene. Nogle dig te er sat i musik, andre er indtalt med Thorsteins gode
stemme. Dem kan man afspille i udstillingen.
Drejende digt
Dig tet KLODE ligger til gratis download som en
quicktimef il, der kan projiceres på væg eller gulv.
ELEFANT
Digt i rød, til at sætte om en søjle. Det kan skaleres
så det passer præcis til DIN søjle. Det sættes
omvendt, altså på hovedet, så man læser det med
hovedet mellem sine ben.

EBOGEN kan vises på smartboard
Fin fernisering
Husk at købe vanillekrans eller kransekage!
Vi har lavet fine vinetiketter og manchetter til glassene, til fri download.
eBOG
e-bogen kan hentes på itunes.
SKILTE
Ideer til hvordan digtene læses

Find det på www.teabendix.dk

