
BØRNENES 
SCHERFIG 
– EN LYDREJSE IND I 
SCHERFIGS JUNGLE

Børnenes Scherfig - er titlen på en række lyd-
fortællinger, som Kunstmuseum Brandts har lavet i sam-
arbejde med studievært, musiker og journalist Mattias 
Hundebøll i forbindelse med udstillingen Hans Scherfig 
– Myter og drømme, der vises fra 21. januar 2021 – 19. 
september 2021.

I Lydfortællingerne tager Mattias Hundebøll børnene 
med på en lærerig og sanselig rejse ind i Hans Scherfigs 
fantastiske jungleunivers med vilde dyr. Her møder vi et 
farligt næsehorn, den sjældne okapi og en hel flok ly-
serøde flamingoer. Vi hører om drengen Hans, der elsker 
at tegne og drømme sig væk, og hvis liv skal vise sig at 
blive lige så spændende og eventyrligt, som den farligste 
tur i junglen. 

Børnenes Scherfig – består af i alt 7 lydfortællinger, 
der er velegnede til hjemmeskole og kan anbefales som 
forberedelse til et besøg i udstillingen Hans Scherfig – 
Myter og drømme.
De er rettet mod elever i indskoling og mellemtrin og er 
fagunderstøttende til dansk, billedkunst, kristendom, 
historie, natur/teknik.

Børnenes Scherfig - er ganske gratis og kan høres 
hjemme i sofaen, i børnehaven eller på skolen. 
Du finder dem der, hvor du normalt lytter podcast under 
Konfetti Fabrikkens børnelydsunivers.
De ligger desuden på Konfetti Fabrikkens hjemmeside, 
der indeholder et web-link, der gør det let at danne sig et 
overblik og giver direkte adgang til alle episoderne fra et 
smartboard på skolen, så klassen kan lytte til historierne i 
fællesskab. 

Har du lyst til at vide mere om udstillingen Hans Scherfig 
- Myter og drømme og få inspiration til kreative opgaver 
i undervisningen, så giver museets undervisere Sonja og 
Mathias masser af tips og tricks i 4 korte film, som kan 
ses på: www.brandts.dk/brandts-hjemmefra. 

BOOKING

Booking af omvisning eller værkstedsforløb kan ske via 
kontaktformularen på vores hjemmeside eller på tlf. 
2094 0580 eller 2753 7092.

#brandtshjemmefra

UNDERVISNING


