
Rollespil til museer



Rollespilsakademiet har gennem årene lavet 
rollespil til både store og små museer. Disse 
har alle været med fokus på den engagerende 
formidling, hvor deltagerne opfordres til 
deltagelse og hvor alt kan opleves, røres ved 
og reflekteres over. 

I dette hæfte finder du beskrivelser og 
eksempler på både ferieaktiviteter til de 
mindste og formidlingsarrangementer for 
hele familien. 

I slutningen af hæftet kan I desuden kan læse 
mere om vores forskellige typer formidlings 
og rollespilsworkshops, der både kan bruges 
som sjov teambuilding eller skræddersyes 
til at tage udgangspunkt i jeres egne 
undervisningstilbud. 

Har I spørgsmål eller idéer er vi altid klar til at 
tage et møde over telefonen eller over en kop 
kaffe. 

God læselyst!

Mvh. Christinna Beeken.  
Projektleder – Historisk formidling 
Rollespilsakademiet 

Levende formidling  
og historisk underholdning

Det interaktive museum



Når man designer et formidlingsevent, er der 
mange faktorer, der skal gå op i en højere 
enhed.

Vi vælger derfor ofte at skræddersy et 
arrangement sådan, at både aktiviteterne, 
karaktererne og den overordnede fortælling 
har udgangspunkt i den historiske periode og 
det tema, der er valgt. Men i lige så høj grad 
også er tilpasset museets bygninger, budget 
og tilgængelige resurser. 

Nogle gange er det nok, at rollerne i spillet 
er baseret på historiske karakterer – andre 
gange skal spillet designes helt fra bunden. 

For når det handler om formidling er der 
sjældent én form, der passer alle, og vores 
dygtige designere elsker en udfordring. 
Uanset om det drejer sig om en lille 
særweekend for de yngste museumsgæster 
eller ferieaktiviteter for hele familien. 

Så står du med en idé eller et emne, er vi altid 
klar på at brainstorme over en kop kaffe. 

Specialdesignede  
oplevelse med faglig fokus

Mail // beeken@rollespilsakademiet.dk
Tlf // +45 71 99 57 86
Web // www.rollespilsakademiet.dk

Skræddersyede arrangementer



Kulturnatten er for mange den travleste nat 
på hele året. Et kulturnatsevent skal være 
både spændende og engagerende, men det 
skal også være designet til, at kunne rumme 
en stor mængde gæster på én gang. 

Hos Rollespilsakademiet har vi både bragt 
gamle kanoner til live på Krigsmuseet, skabt 
en magisk skole for Forlaget Gyldendal og 
genoplivet Stormgade 18’s mange funktioner 
for en aften.  

Vi designer altid et event, der passer lige til 
jeres museum, med garanti for en fantastisk 
oplevelse uanset, hvor mange gæster, der slår 
vejen forbi.

Åbne kultur- 
arrangementer for høj og lav

Kulturnat

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet



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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Rollespilsakademiets ansatte har mange 
års erfaring med at gøre gamle historiske 
bygninger levende, ved at engagere 
gæsterne, og gøre dem til en del af historien. 

Rollespillere har blandt andet en indøvet 
evne til leve sig ind i en rolle og herefter 
improviserer rollens adfærd. Dette betyder, 
at gæsterne vil få en virkelig følelse af, at 
kunne have en samtale med en historisk 
person og faktisk få svar. 

I Slotsruinen under Christiansborg har vi 
fx. i flere år genoplivet Frederik d. 3’s hof, 
hvor gæsterne er blevet budt velkommen af 
kongen og hans dronning og bl.a.

har kunnet høre Leonora Christina fortælle 
om hendes liv og fangenskab ved foden af 
det tårn, hvor hun sad indespærret.

Når fortiden  
kommer til live

Intet deltager max.
5 figurer + kostumer

Skræddersyet event
6 timer

Pris: 30.000 kr. ekskl. moms 

Pris pr. instruktør pr. time
1.000 kr. ekskl. moms

Levende figurer



Skolernes ferier er som alle ved et 
fantastisk tidspunkt til at introducere en ny 
generation af gæster for den spændende 
museumsverden.  Vi har i årevis arbejdet med 
at nyfortolke den klassiske ferieaktivitet og 
rykket grænserne for, hvad et museumsbesøg 
betyder for et barn. 

Vi har især gode erfaringer med at designe 
aktiviteterne som et åbent opgaveløb, hvor 
deltagerne kan komme og gå som de vil, 
guidet igennem af et opgavehæfte, der bliver 
layoutet så det passer ind i fortællingen. 
På denne måde, får vi så mange som muligt 
igennem i løbet af en dag.

Ferieaktiviteter  
udover det sædvanlige

Ferieaktiviteter

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Spionskolen er en sjov og action fyldt 
opgaveløb, der oprindelig blev udviklet til 
en efterårsferie på Krigsmuseet. 

Her kunne børnene både snige sig 
forbi sovjetiske vagter i en replica af en 
militærlejr i Afghanistan og flyve hen over 
et satellitbillede af en gammel luftbase, 
inden de beviste deres værd på den 54m2 
store skydebane, med sikre skumkugler 
og malede NERF pistoler.

Hemmelige agenter  
og Kold krigs drama

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

Eksempel: Spionskolen

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

150 deltagere pr. dag

5 dage á 3 timer

Pris: Fra 70.000 kr. ekskl. moms



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Rollespil behøver bestemt ikke kun være for 
børn. Vi har god erfaring med at kombinere 
den levende formidling med de mere klassiske 
børneaktiviteter. 

For eksempel ved at lade halvdelen af 
instruktørerne være historiske personer, der 
formidler og fortæller med udgangspunkt 
i en genstand eller et område, mens den 
anden halvdel af instruktørerne formidler 
med udgangspunkt i en sjov aktivitet eller 
værksted. 

Dette kan især være en sjov og anderledes 
måde at skabe nyt liv om en eksisterende 
udstilling eller som en måde at vise nye 
lokaler eller bygninger frem for publikum, før 
der bliver lavet en rigtig udstilling. 

Arrangementer til  
jubilæer og andre mærkedage

Historisk formidling børn & voksne

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet



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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Arrangementer i ferierne behøver ikke 
kun være for børn. Slottet der forsvandt, 
blev skabt i samarbejde mellem Museum 
Nordsjælland og Rollespilsakademiet, 
som et 2 dages arrangement, hvor 
formidlingen af historien om Hirschholm 
Slot, blev taget lige så seriøst som 
aktiveringen og underholdningen af de 
børn der deltog. 

Arrangementet var ligeledes et eksempel 
på, hvordan små rum kan bygges op i en 
større hal eller sal – i dette tilfælde en 
flot gammel lade fra 1600- tallet. Uden at 
springe budgettet eller gå på kompromis 
med æstetikken. 

Vil du have inspiration til, hvordan vi 
kan gøre jeres fortælling eller bygning 
levende, kommer vi altid gerne på besøg.  

En dag  
blandt de kongelige

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

Intet deltagermax.

2 dage á 6 timer

Pris: 65.000 kr. ekskl. moms

Eksempel: Slottet der forsvandt 



Halloween er blevet et af årets højdepunkter 
for børn og barnlige sjæle. Men hvordan 
laver man et moderne gyserløb i en gammel 
bygning med skrøbelige genstande?

Når vi sætter et spøgelseshus op, er det 
med fuld fokus på, at både historien og 
aktiviteterne skal passe med omgivelserne. 
Uanset om de skræmmende instruktører 
forestiller reelle historiske karakterer eller 
genopliver de gamle ammestuehistorier om 
troldkvinder, elverfolk og å. 

Vi står for alt fra oppyntning, kostumer og 
effekter, til professionelle instruktører, med 
erfaring i at skrue op og ned for uhyggen, så 
alle kan være med. 

En (u)hyggelig oplevelse  
i gamle rammer

Gyserløb og Haunted House
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 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Som en efterårsferieaktivitet blev 
Christian d. IV’s bryghus i København 
pyntet fra top til tå med støv, spindelvæv 
og meget andet. 

De mørke kroge og gamle gulve blev 
befolket af Christian d. 7’s hof, der for 
en enkelt uge gik igen og forsøgte at 
skræmme livet af både børn og voksne. 

Et sjovt alternativ til den klassiske 
halloween, hvor vi gør historien lige så 
uhyggelig som de fiktive skrækhistorier. 

Når historien  
går igen

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

Priseksempel 

Andre gyseraktiviteter

Sminkebod
2t. – Intet max – 6.000 kr. ekskl . moms

Gyserløb
2t.  – Intet max – fra 8.000 kr. ekskl . moms

Spøgelseshus
2 t. – Intet max – fra 10.000 kr. ekskl . moms

Eksempel: Christian d. IV’s Bryghus





 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

En god måde at gøre 
museumsformidlingen mere nærværende 
og relevant for den unge generation, er at 
møde dem der, hvor de selv befinder sig. 

Med et formidlingsspil kombineres det 
bedste fra to verdener: Konkurrencen, 
legen og indlevelsen fra brætspil og 
computerspil, møder museets fantastiske 
rammer og mangeårige erfaring med 
historieformidling. 

Handler jeres udstilling om eks. om Den 
Kolde Krig? Et rollespil, hvor eleverne selv 
skal forhandle sig vej gennem cubakrisen 
skaber relevans og forståelse for et ellers 
kompliceret emne. Vores formidlingsspil 
udvikles, så de kan enten afholdes af 
museets egne formidlere eller af vores 
afviklere.

Når historien  
er på spil

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

Eksempler på læringsspil

Valhallas prøvelser
3t. – 25 deltagere – 7.000 kr. ekskl. moms

For Svend Gønge
3t. – 100 deltagere – 16.500 kr. ekskl. moms

Kontakt os for priser på skræddersyede 
læringsspil. 

Læringsspil



Flere og flere af museernes 
skoletjenester begynder at tilbyde 
læringsspil som en del af undervisningen. 
Denne formidlingsform er enormt 
givende for eleverne, men sætter også 
nogle anderledes krav til underviserne. 

Rollespilsakademiet tilbyder udover 
vores almindelige arrangementer også 
en række workshops i formidling og 
rollespil, afholdt af professionelle 
rollespillere med speciale i 
museumsformidling. 

Med en rollespilsworkshop får jeres 
undervisere en grundig introduktion til 
rollespil som værktøj i undervisningen 
samt en workshop i, hvordan man 
bruger både sin krop og stemme til at 
portrættere en bestemt rolle.

Rollespil som værktøj
i undervisning og formidling

Rollespilsworkshops

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

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

Maks. 25 deltagere

2 timer

Pris: 8.000 kr. ekskl. moms

Tilkøb af skræddersyet 
gennemgang af eget læringsspil 
– pris: 3000 kr.  ekskl. moms



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Rollespilsakademiet tilbyder udover 
rollespilsworkshops også skræddersyede 
heldagsarrangmenter. 

Her får jeres undervisere en grundig 
indførsel i levende historieformidling, 
kombineret med den fysisk aktive 
rollespilsworkshop. Som pause 
mellem oplæggende eller som episk 
afslutning, kan I desuden frit vælge en 
rollespilsaktivitet, hvor deltagerne enten 
kan banke hinanden med rollespilsvåben 
eller have en episk stand-off med NERF 
guns. 

Levende formidling
og rollespilsaktiviteter

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)

Formidlingsworkshop/Teambuilding

Maks. 25 deltagere

4 timer

Pris: 14.000 kr. ekskl. moms



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


