
Rollespilsworkshops





Har du en fritidsklub, et arrangement eller 
en fødselsdag, der mangler et sjovt, kreativt 
indslag? Vores workshops inspirerer og 
udfordrer deltagerne håndværksmæssigt og 
kunstnerisk… Og nogle af dem lader også 
én slås mod monstre. Rollespilsakademiets 
workshops er en sjov måde at lære 
noget praktisk på, hvad enten det så er 
skuespillerevner, sværdbyggeri eller hvordan 
man laver et elverkostume. Med udfordringer 
på flere kompetenceniveauer er der både 
for de helt uerfarne og de lidt mere øvede, 
og vores instruktører står klar til at hjælpe 
undervejs i processen.  

Rollespilsakademiet medbringer alt 
nødvendigt udstyr og alle materialer, der 
skal bruges til arrangementet; det eneste, 
du skal stille med, er lokaler til aktiviteten. 
Vi kan selvfølgelig også lave ting, der ikke 
findes her i folderen, eller lave dem med 
andre tidsrammer/deltagerantal/etc. Det 
kræver bare, at I skriver til os og så finder vi 
en løsning der passer præcis til jer. 

Mvh. Sofie Støvelbæk, Adm. direktør 
Rollespilsakademiet

Den kreative side  
af rollespil

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

Udstyr, kreativitet og pædagogik





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

 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

Improviseret teater er en af de 
vigtigste træk i ethvert rollespil. Vore 
dramaeksperter lærer jer at spille en rolle 
efter alle kunstens regler og træner jer i 
teknikker, der gør rollen mere troværdig. 
Mange tænker ikke over præcis hvor 
meget, rigtigt skuespil kræver.  
 
Heldigvis kan den slags jo læres, og det 
er præcis hvad vores dramaworkshop 
handler om. Hvordan laver man den 
rigtige stemme til din hekserolle? Eller 
måske har du brug for at kunne bevæge 
dig som en ork, så dit fastelavnskostume 
bliver rigtig overbevisende? Hvad enten 
børnene er glade for rollespil, elsker 
teater eller bare synes det er sjovt at lege 
med identitet, kan dramaworkshoppen 
lære dem et par nye tricks til legen. 

Styrk dine  
skuespilsevner

Max. 25 deltagere
(2 instruktører)

2 timer

6.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Dramaworkshop



 Rollespilsakademiet Rollespilsakademiet

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

At kæmpe med våben er noget, langt de 
fleste børn kan se charmen i. Med vores 
udvalg af ufarlige latexvåben ser slagene 
godt nok drabelige ud, men ingen 
kommer rigtigt til skade.  
 
Lad børnene opleve den simple glæde 
ved at tæske løs på deres venner med 
latexvåben, mens du kan opleve glæden 
ved at du -helt ubekymret- kan lade dem 
gøre det.  
 
Kamptræning er et rollespil, der er nemt 
for alle at komme i gang med. Aktiviteten 
udfordrer børnenes koordinationsevner 
og opmuntrer dem til aktivt at bruge 
deres krop som et element i legen, så 
der dannes en gunstig grobund for 
tilegnelsen af sunde motionsvaner. 

Sjove tæsk  
til børn

Max. 25 deltagere
(2 instruktører)

2 timer

5.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Kamptræning



Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)
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I en verden hvor flere og flere ting 
foregår via computere og iPhones, 
savner mange børn lejligheder til 
at udvikle deres grundlæggende 
håndværksmæssige færdigheder. 
 
At bygge sit eget rollespilssværd er 
noget, ethvert barn kan lære på blot få 
timer. Selvom det kræver meget træning 
at lave sværd der er ligeså flotte som de 
professionelt producerede latex-våben, 
så kan selv mindre børn hurtigt lave 
sværd, der både er flotte og holdbare.  
 
Ved at lave sit eget sværd, oplever 
barnet glæden ved at bruge sine hænder 
til noget kreativt og tilfredsstillelsen ved 
en håndværksmæssig succes - og man 
kan banke sine venner med det bagefter!

Kreativitet  
og fægtning

Max. 25 deltagere
(2 instruktører)

2,5 timer

6.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

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

Drømmer du om at lave din egen, 
personlige tryllestav, du kan bruge til 
at forsvare dig mod mørkets kræfter? 
Enhver ung magiker ved at man ikke 
overlader det til komplet fremmede at 
designe sin tryllestav; det er en af den 
slags ting, man helst skal gøre selv. 
Tryllestavsworkshoppen giver børnene 
muligheden for at lave en tryllestav, de 
selv designer.  
 
Vore tryllestavsinstruktører hjælper 
med praktiske tips og forslag til 
stavenes design, så børnene er i sikre 
hænder. Børnene stilles overfor en sjov 
håndværksmæssig opgave, de nemt 
kan udføre med et minimum af hjælp 
fra voksne. Hver deltager beholder 
selvfølgelig sin egen tryllestav!

Slip din  
indre helt løs

Max. 25 deltagere
(2 instruktører)

2,5 timer

6.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Tryllestavsworkshop



Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)
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Magiske drikke kommer i mange 
afskygninger og indeholder mange 
sære ingredienser. Få ting er mere 
spændende og mystiske end at blande 
sin egen magiske eliksir, og med vores 
rige udvalg af eksotiske ingredienser 
kan det simpelthen ikke gå galt. 
Eliksirspecialister lærer børnene 
hvordan rigtig trylledrik skal brygges 
og præsenterer dem for de mange 
magiske ingredienser, de skal bruge for 
at fremstille magiske drikke.  
 
Med et fantasifuldt udvalg af 
harmløse ingredienser og kyndig 
vejledning fra vores instruktører er 
Trylledrikkeworkshop er et sikkert hit 
hos alle børn. Hvert barn får naturligvis 
sit eget bryg med hjem i en lille flaske til 
minde om den fortryllende oplevelse.   

Lær at  
blande eliksirer

Max. 25 deltagere
(3 instruktører)

2 timer

8.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Trylledrikkeworkshop





Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.  
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)
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Det er altid sjovt at blive sminket som 
et dyr, en prinsesse, en klovn eller noget 
helt fjerde. Vores sminke-workshop tager 
dette koncept til helt nye højder med 
make-up i den avancerede kategori, der 
virkelig lader børnene lege med deres 
identitet. Med et rigt udvalg af sminke 
og erfarne make-up-artister kan vi lære 
enhver at lægge en troværdig make-up 
efter eget valg.  
 
Ar, sære næser, underlige hudfarver eller 
smuk prinsesse-make-up; vores make-
up-artister har erfaring med det meste 
og lærer desuden børnene hvordan de 
kan gøre illusionen komplet ved også at 
opføre sig troværdigt som deres nye jeg.  
Aktiviteten kræver, at I stiller med 
overdækkede lokaler eller indendørs 
plads.  

Vær kreativ  
med dit udseende

Max. 25 deltagere
(2 instruktører)

2 timer

5.000 kr. excl. moms
(excl. transport)

Sminkeworkshop



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


