
Større rollespil





Rollespil kan have alle mulige forskellige 
størrelser; fra et par deltagere og op til flere 
hundreder. Man siger at for mange kokke 
fordærver maden, men med rollespil betyder 
flere mennesker nærmest altid et bedre spil. 
Hos Rollespilsakademiet har vi mange års 
erfaring med at organisere rollespil - også i 
den større klasse. Vi har scenariet, personalet 
og alle nødvendige kostumer og rekvisitter … 
Du skal bare sørge for deltagere.  
 
I denne brochure finder du en række 
eksempler på produkter, men det skal ikke 

forhindre dig i at finde på noget selv; vi 
elsker at prøve nye ting. Fortæl os om din 
idé og lad os designe et spil til netop dine 
ønsker - hvadenten du står og mangler 
et demokratispil, en eftermiddags vild 
underholdning eller et rollespil der skal 
styrke børnenes forståelse for flygtninge - så 
hjælper vi. Mange rollespil har fokus på sværd 
og action, men lad dig ikke skræmme. Vi laver 
også uden!

Mvh. Sofie Støvelbæk, Adm. direktør 
Rollespilsakademiet

Gør indlevelsen  
total med flere deltagere

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

Større rollespil





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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Mange af os kender sikkert sangen om 
Svend, Knud og Valdemar, der alle tre 
mente at de var Danmarks retmæssige 
konge. Færre af os kender den rigtige 
historie bag de begivenheder i det 12. 
århundrede, der førte til at én regent 
kunne kalde Danmark sit rige.  
 
Vidste du for eksempel at, Valdemar 
var konge over Jylland? Eller, at Svend 
regerede Skåne, der dengang var en del 
af Danmark? Rollespillet Svend, Knud 
og Valdemar sætter fokus på en epoke, 
der var afgørende for senere dansk 
historie. Igennem en række kampscener 
får deltagerne love til at lege med 
både kontrafaktisk historieskrivning og 
latexvåben. Det bliver lærerigt og helt 
sikkert sjovt og actionfyldt!  

De  
(ikke så hellige) tre konger

Max. 100 deltagere
(4 instruktører)

2 timer

9.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Svend, Knud og Valdemar





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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Mørke kræfter hærger i kongeriget 
Alasia, for en ond troldmand har 
sluppet rædselsvækkende væsner fra 
Drømmenes Rige løs. De hærger og 
dræber nu på hans kommando, og kun en 
gruppe sande helte vil være i stand til at 
befri det magiske land og dets beboere 
fra mørkets ondsindede kløer. 
 
Kampen om Alasia er et klassisk fantasy 
rollespil, der placerer deltagerne i en 
verden fuld af monstre, magi, helte, 
skurke og naturligvis kampen mellem det 
gode og det onde. Undervejs i rollespillet 
kommer de unge helte til at kæmpe 
mod hinanden, løse opgaver for Alasias 
beboere og selvfølgelig bruge deres 
helte evner til at besejre monstrene og 
troldmanden.

Truslen fra  
Drømmenes Rige

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Kampen om Alasia



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

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

Fra 1657-1660 var Danmark i to krige 
med Sverige, og i dem blev friskytte 
kaptajnen Svend (Poulsen) Gønge 
berømt for sine bedrifter. Rollespillet 
For Svend Gønge er et historisk rollespil, 
hvor børnene får lov til at spille Svends 
partisaner,“Gøngerne”. 
 
Og en gønges liv er ikke for sarte 
nerver; i løbet af spillet skal de nybagte 
partisaner både snyde svenskere, 
ordne interne stridigheder og testes i 
Danmarkshistorie, så det bliver både 
sjovt, actionfyldt og lærerigt. Spillet 
slutter med Stormen på København, hvor 
børnene skal forsvare byen mod angreb, 
får lov at nedkæmpe svenske soldater 
og til sidst bliver hyldet som helte af 
Gøngehøvdingen. 

Til kamp  
mod svensken!

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

For Svend Gønge



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

I et magisk rige udkæmper Jord, Ild, 
Luft og Vand en konstant kamp om 
magten. Vind Krigere med lynende sværd 
bekæmper Ildens Soldater, der kaster 
med flammende kugler. Men et nyt 
element er på vej ind i denne magiske 
verden: Kaos, det femte og uregerlige 
element, der ikke kender til balance. 
 
Den Gamle Ånd har derfor kaldt de Fire 
Elementers hære sammen for at forene 
dem i kampen mod den fælles fjende. I 
rollespillet Det Femte Element handler 
det om prøver og opgaveløsning.  
 
Selvom nogle ting afgøres med våben er 
der masser af ting, som ikke kan klares 
med vildskab og vold, for kaos er ikke 
sådan at få bugt med, og findes i os alle.

En kamp for  
kosmisk balance

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Det Femte Element



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

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

Både Loke og Thors hammer, Mjølner, 
er forsvundet, og Aserne er bange for 
at Loke er ved at lægge skumle planer 
med jætterne. Derfor har de sendt en 
gruppe af højt betroede Einherjere ud 
for at finde ham og bringe ham tilbage 
til Asgård. Undervejs i deres søgen 
møder de tapre krigere både mægtige 
Aser og afskyelige Jætter, og de må løse 
både farlige og spændende opgaver 
for at finde den spøgefulde og flygtige 
halvgud.  
 
Hvor er Loke? er en spændende rejse 
gennem den nordiske mytologis 
fascinerende sagnverden. Spillet lærer 
børnene om den nordiske kulturarv ved 
at bringe den til live rundt om dem og 
engagerer dem igennem udfordrende 
opgaver og problemløsning. 

På rejse  
i nordisk mytologi

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Hvor er Loke?



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

Træd ind i en hemmelige verden befolket 
af spioner og hemmelige agenter. 
En verden hvor viden er magt, og dit 
bedste våben er din evne til ikke at blive 
opdaget.

Hos det prestigefyldte spionakademi 
bliver deltagerne til spionkadetter, der 
skal bevise, at de har, hvad der skal til 
for at blive de næste mesterspioner. Via 
forskellige aktiviteter og simulationer, 
vil de få trænet deres flyvefærdigheder, 
blive eksperter i spionage, lære altid at 
ramme plet, m.m.

Om hemmelige agenter 
og Den Kolde Krig

Max. 100 deltagere

3 timer

24.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 

Spionakademiet





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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Enhver ung magiker drømmer om at 
beskytte den magiske verden mod de 
mørke kræfter, der lurer i skyggerne. 
Oplev en træningslejr der lærer dig op i 
alle de discipliner, den aspirerende heks 
eller troldmand kunne drømme om at 
beherske. Under kyndige instruktørers 
opsyn kan enhver ung magiker hurtigt 
lære alt om at lave sin egen tryllestav, 
kaste besværgelser og lave trylledrikke.  
 
Sidst men ikke mindst lærer deltagerne 
at håndtere et væld af magiske væsner 
og monstre og bliver instrueret i hvordan 
man forsvarer sig imod ondskabens 
kræfter. Den Magiske Verden er et 
rollespil for børn og barnlige sjæle, der 
bringer alle de klassiske elementer fra 
magiske eventyr til live for deltagerne.

Udforsk  
trolddommens rige

Max. 100 deltagere
(6 instruktører)

3 timer

19.000 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Den Magiske Verden



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

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

L.T. har et magisk lommeur, der kan 
skrue tiden tilbage og med hjælp fra 
deltagerne kan han måske bruge uret til 
at redde sin søsters sjæl ud af Djævelens 
kløer.

Der er nemlig opstået en række rifter 
i virkeligheden, hvor Helvede skinner 
igennem til vores verden. Dette betyder 
at dødelige nu kan rejse til helvede 
men først skal man navigere uden om 
de mørke væsener, der bevogter de 
fortabte sjæle.

Igennem en række poster skal 
deltagerne hjælpe L.T. med at finde vejen 
til Helvede. Tempus Fugit er løst baseret 
på figurer og begivenheder fra Kenneth 
Bøgh Andersens roman af samme navn.

Leg med  
ild og dæmoner

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Tempus Fugit



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

Astrid Lindgrens roman Brødrene 
Løvehjerte har været en elsket klassiker 
for flere generationer af børn, der aldrig 
bliver trætte af at høre om de to drenges 
bittersøde oplevelser i landet Nangijala. 
 
Med afsæt i romanen tager rollespillet af 
samme navn deltagerne med på eventyr 
som modstandsfolk, der bekæmper den 
onde Tengil og hans besættelsesmagt. 
 
Gennem en række poster der lærer 
børnene om de dyder, der skal til for 
at blive en rigtig helt, forbereder 
rollespillet deltagerne på det endelige 
slag imod Tengils soldater. Vil de unge 
modstandsfolk vise sig som sande helte, 
sejre over det onde og befri landet fra 
Tengils styre?

Et  
Astrid Lindgren eventyr

Max. 100 deltagere
(5 instruktører)

3 timer

16.500 kr. excl. moms
(excl. transport) 
+2.500 kr pr. ekstra 25 deltagere

Brødrene Løvehjerte



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


