
Rollespil til kulturevents





Sæt ekstra fokus på jeres kulturelle 
arrangement med et rollespil, der får alle 
med på legen. Rollespilsakademiet har et rigt 
udbud af tilbud, der kan tilfredsstille enhver 
smag. Fra en kamparena til et spil, der sætter 
børnene i rollen som paparazzi; vi kan tilføre 
jeres arrangement lige det touch, I måtte 
ønske.  Et rollespil er en anderledes måde at 
underholde jeres publikum på, når I afholder 
arrangementer.  
 
Spillene stimulerer fantasien og inddrager 
deltagerne på en måde, der gør dem 

til en del af begivenheden, snarere end 
bare tilskuere. Derfor er rollespil altid en 
uforglemmelig oplevelse, der inspirerer til 
indlevelse og kreativitet. Med ti år på bagen 
har Rollespilsakademiets ansatte ekspertisen 
til at gøre jeres arrangement endnu mere 
spektakulært for både børn og voksne. Og 
finder du ikke det, du søger her, så skriv til os - 
vi kan helt sikkert finde på noget i fællesskab.

Mvh. Sofie Støvelbæk, Adm. direktør 
Rollespilsakademiet

Fantasifuld underholdning  
til jeres arrangement

Mail // kontakt@rollespilsakademiet.dk
Tlf // +45 71 99 57 80
Web // www.rollespilsakademiet.dk

Når kulturen bliver interaktiv





Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Der er ingen type motion der er nær 
så sjov som en venlig, ufarlig slåskamp. 
Vores kamparena er det perfekte sted 
til en rask lille duel, og med latexvåben 
kommer ingen til skade undervejs. 
Børnene får tips om kampteknikker 
fra vore erfarne instruktører og bliver 
udstyret med ufarlige våben. Derefter 
bliver de sluppet løs imod de rutinerede 
gladiatorer og monstre, der befolker 
arenaen. 
 
Kamparenaen handler om noget så 
simpelt som at demonstrere sine evner 
til at kæmpe mod monstre og er derfor 
let at gå til for selv nybegyndere. 
Med instruktører i spændende 
monsterkostumer og realistiske, ufarlige 
latexvåben er kamparenaen altid en helt 
sikker vinder hos langt de fleste børn.  

Test din styrke  
mod monstre

Intet deltager max.
(3 instruktører)

2 timer

8.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra time

Kamparena



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Sværd er simpelthen bare altid in, og 
hvad kunne være bedre end at eje sit 
eget sværd? I vores sværdbygningsbod 
får børnene mulighed for at bygge 
deres eget sværd under vejledning 
af vores erfarne sværdbyggere. Med 
materialekendskab og praktisk erfaring 
hjælper de hvert barn til at designe sit 
helt eget sværd, som de naturligvis får 
lov at tage med hjem til sig selv bagefter. 
 
Sværdene er lavet af sikre materialer, der 
forhindrer personskader og gør våbnet 
velegnet til rent faktisk at slå på andre 
uden risiko for knubs. Rollespilssværd 
er derfor både en god anledning til at 
lege med håndværk og design og en god 
anledning til sikker, fysisk leg når man 
kommer hjem igen.

Kreativitet  
og kampånd

Intet deltager max.
(2 instruktører)

2,5 timer

7.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra time

Sværdbygningsbod



Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Nærmest alle børn elsker at lege med 
deres identitet og forestille sig at de er 
noget andet, end de egentlig er. Derfor 
falder ansigtsmaling og sminke altid i 
god jord hos det yngre publikum, når 
vores minkeeksperter er involveret. Med 
en solid erfaring fra rollespilsverdenen 
kan de fremtrylle troværdige effekter, 
børnene bagefter kan integrere i deres 
leg - om det er som zombier eller dyr!  
 
Sminken lægges efter hvert 
barns individuelle ønske, og de to 
sminkeeksperter er både fantasifulde 
og dygtige nok til at kunne klare de 
fleste anmodninger. Fra prinsesser 
til orker, zombier til giraffer; vore 
sminkeeksperter kan lægge en flot og 
fantasifuld make-up, der bidrager til 
forestillingsevnen.  

Fra zombier  
til giraffer

Intet deltager max.
(2 instruktører)

2 timer

6.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.000 kr pr. ekstra time

Sminkebod



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

En heks’ eller troldmands vigtigste 
redskab er hans eller hendes tryllestav; 
det objekt, der tillader en magiker at 
fokusere og kontrollere sin magiske 
energi. For at sikre sig en tryllestav 
der passer perfekt til ens eksakte 
præferencer som magiker, er man 
nødvendigvis nødt til at lave den selv.  
 
Tryllestavsværkstedet giver den 
vordende magiker muligheden for at 
designe og skabe sin helt personlige 
tryllestav, han eller hun bagefter kan 
bruge til sin fremtidige magi. Vores 
dygtige instruktører vejleder børnene 
i design og sammensætning af stavene 
og sikrer at hvert barns tryllestav bliver 
både holdbar og så unik som ejeren selv. 
Og ja, man kan tage tryllestaven med 
hjem!

Få en tryllestav  
med hjem

Intet deltager max.
(3 instruktører)

2 timer

9.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra time

Tryllestavsværksted



Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Ethvert spektakulært arrangement 
kræver oppyntning og stemning, 
men intet bringer dit event mere til 
live end rent faktisk at tilføre det liv. 
Rollespilsakademiets levende figurer 
bringer nøglefigurer med relevans for dit 
arrangement til live.  
 
Med mangeårig erfaring fra 
liverollespillenes verden har vores 
ansatte spillet lidt af hvert og véd 
hvordan man giver sin rolle det lille 
pift, der gør den rigtig god. Gør dit 
arrangement om vikingernes historie 
rigtig spændende med omvandrende 
krigere og skjoldmøer, lad H.C. Andersen 
dukke op til dit biblioteks temauge 
om eventyr eller lad børnene blive 
underholdt af orker til en filmpremiere. 

Gør dit  
arrangement levende

Intet deltager max.
(1 instruktør)

2 timer

2.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+1.000 kr pr. ekstra instruktør

Levende figurer



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Et forsvundet testamente skal for 
alt i verden findes, så vi har brug for 
børnenes hjælp! Mesterdetektiven har 
lavet et spørgeskema med en række 
oplysninger, han rigtig gerne vil have sine 
lærlinge til at skaffe. Har du hvad der 
skal til for at finde de rigtige oplysninger 
og bringe dem tilbage til ham? Det 
kommer til at kræve snilde, fokus og mod 
at opklare mysteriet om det forsvundne 
testamente, men dine oplysninger kan 
måske hjælpe mesterdetektiven med at 
opklare sagen.  
 
Testamentet er et sjovt, spændende og 
udfordrende rollespil i åbent format, 
hvor deltagerne skal løse gåder og 
opgaver rundt omkring i området. Bare 
tag mesterdetektivens spørgeskema ved 
indgangen, og så er du godt på vej. 

Mysteriet  
skal løses

Intet deltager max.
(5 instruktører)

2 timer

10.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Testamentet



Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

At være paparazzi handler om at fange de 
kendte med sit kamera på det helt rigtige 
tidspunkt… og det er når de kvajer sig!  
 
I rollespillet Paparazzi  får fototraferne 
(deltagerne) en liste over kendte, 
spillet af Rollespilsakademiets ansatte, 
udleveret og bliver bedømt på hvor 
mange af dem, de kan fotografere 
(deltagerne skal selv medbringe kamera, 
evt. bare i form af deres mobiltelefoner).  
 
Men en ting er billeder af de kendte… 
Noget andet er det sande scoop! De 
forskellige berømtheder har alle deres 
små, laster, og intet sælger som et billede 
af fitnessguruen med en cigaret i munden 
eller supermodellen med en finger i 
næsen, når hun tror at ingen kigger!

Få  
dagens scoop!

Intet deltager max.
(5 instruktører)

2 timer

10.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Paparrazi





Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Magipakken består af fire aktiviteteter. 
 
Tryllestav-workshop: Deltagerne 
kan bygge og dekorere en personlig 
tryllestav, de bagefter kan få med hjem 
-et absolut must for enhver ung heks 
eller troldmand. 
Trylledrik-workshop: Deltagerne lærer 
at brygge magiske drikke og om hvilke 
ingredienser, man aldrig skal blande. 
Kamparena: Deltagerne bliver trænet i 
magiske kampteknikker og kan, hvis de er 
modige nok, prøve kræfter med et ondt 
monster. 
Kampshow: En gang i timen bliver vi 
angrebet af de onde magikere! Børnene 
kan hjælpe os med at forsvare os mod 
mørkets kræfter, og alle der gør får et 
takkebrev med hjem som bevis på deres 
store mod.

En komplet  
magisk verden

Intet deltager max.
(7 instruktører)

3 timer

22.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Magipakken



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

At skyde med bue er både sjovt og 
udfordrende, og i vores version er det 
også sikkert, selv når man skyder mod 
levende mål. Vores flinke instruktører 
lærer børnene at skyde med bue efter 
både skydeskiver og endda levende mål, 
selvom det sidste godt nok er med sikre 
rollespilspile.  
 
Bueskytte teknikker er nemme og 
hurtige at lære selv for utrænede skytter, 
så der skal ikke meget instruktion til før 
selv nybegyndere kan opleve glæden 
ved at lege Robin Hood og skyde efter et 
levende mål.  
 
Der gives ingen garanti for at deltagerne 
rammer deres mål, men bueskydning er 
altid en garanteret sjov oplevelse.

Træn  
dit skytteøje

Intet deltager max.
(2 instruktører)

2 timer

6.000 kr. excl. moms
(excl. transport)
+2.000 kr pr. ekstra time

Bueskydningsbod
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Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Fantasypakken består af fire aktiviteteter. 
 
Kamparenaen: I vores arena kan enhver 
prøve kræfter med gladiatorkampe imod 
vores dygtige instruktører, altsammen 
med ufarlige våben og seje kostumer.  
Bueskydning: Vi lærer børnene de 
mest grundlæggende principper for 
bueskydning og stiller udstyr til rådighed, 
før vi lader børnene skyde til måls efter 
både skydeskiver og levende mål.  
Sværdbygning: Vore kyndige instruktører 
lærer børnene at lave deres helt eget, 
ufarlige sværd, de bagefter kan få lov at 
tage med hjem. Riddershow:  Hver time 
opfører vi et interaktivt riddershow, 
hvor alle interesserede kan vælge at 
deltage. Alle deltagere modtager også et 
ridderdiplom.

Monstre,  
magi og riddere

Intet deltager max.
(7 instruktører)

3 timer

22.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Fantasypakken



OPLEVELSER, LÆRING OG 
UDVIKLING MED ROLLESPIL

Kontakt os for unikke tilbud eller med eventuelle 
spørgsmål til de begivenheder, der er her i pakken.

Mail // kontakt@rollespilsakademiet.dk
Tlf // +45 71 99 57 80
Web // www.rollespilsakademiet.dk


