
 

Hvad ér det for noget?...  

Det er show rollespil og Stjerneløb på én gang, hvor et antal voksne deltager i kostumer  

efter instruktion som poster og en gang imellem som holdkaptajner når det er meget små 

børn. I vil opdage nye sider både af Jer selv og hinanden og ikke mindst styrke relationerne  

mellem børn internt og voksne 

 

Hvor lang tid tager det? 

Et løb er svært at tidsbestemme, men i reglen varer de ca 1½ -2 timer. 

Det afhænger bla. af afstand mellem posterne, og hvor hurtigt de løber.  

Vejret spiller også en faktor.  Et løb kan hægtes sammen med andre aktiviteter og dermed 

køres over en hel dag. Længste løb jeg har lavet, varede 50 timer og kørte over 14 dage…  

 

Hvor mange børn kan deltage? 

Optimalt er løbene designet til mellem 60 og 120 børn.  

Der kan dog deltage flere i nogen af løbene. Der er også forskel på om det er børn i alderen 

3-10 år eller om de er ældre. Børnene deles op i hold, der styres individuelt.  

Kun ved opstart og afslutning er alle børn samlede. 

 

Hvad hvis vi har mange flere børn der skal deltage?  

Det er ikke et problem. Skræddersyede arrangementer har jeg ofte lavet.  

Når jeg kender et anslået antal, alder og ønsket varighed af et arrangement, bliver løbet sat 

sammen og I modtager 2-3 forskellige forslag at vælge imellem.  

Inge udfordringer er større end at der kan findes løsninger.  

 

Hvor mange voksne skal der bruges? 

Som hovedregel skal der bruges mellem 6-12 voksne  Karaktererne som I får mulighed for 

at spille er vidt forskellige. Som for eksempel Kurt Klaptorsk fra Piratløbet... en let  

”bedugget” herre... eller den absolut hjerneblæste Prinsesse Ært fra Eventyrløbet…  

De drillesyge trolde Pumpel og Pilt eller den grumme heks fra Lucifer Luskefis  

fra Halloween løbet. 

 

Hvor lang tid tager det at blive castet? 

Det varer generelt 1½-2 timer, afhængigt af hvor meget der skal sminkes.  

Trolde og halloweenløb varer længst. Hvis både poster og holdkaptajner skal sminkes deler 

jeg det over to gange med holdkaptajner først, som derefter varetager børnepasning h 

vis det er nødvendigt mens posterne sminkes.  

 

 



 

Hvad med kostumerne? 

Jeg medbringer kostumer, sminke og parykker. Dog undtaget fodtøj. Her foreslås det at I 

tager fodtøj på der passer til temaet om muligt… Altså ingen neonfarver til myteløbet fx. 

Kostumerne er i mange forskellige størrelser, og vaskes efter hvert løb, ligesom parykkerne 

renses. Sminkning foretages med Grimas produkter af den højeste kvalitet.  

 

Er det svært? 

Nej. I vil opdage at det er sjovt.  

Der skal ikke huskes replikker og jeg guider Jer gennem det hele. Det er let at indleve sig, 

for kostumerne er i god kvalitet og instruktionen er let at følge.   

Folk bliver ofte meget engagerede undervejs. 

Så meget at deres spil tager en hel anden drejning end der var planen. Men det er netop det 

der er meningen. Så længe man forbliver i rollen, kan man ikke sige noget forkert. Børnene 

oplever Jer i nye roller og elsker det og de voksne får en chance til at prøve sit indre lege-

barn af!  Der er ingen krav om kendskab til teater. Bare lyst til at lege!  

 

Hvem styrer børnene, når vi skal castes? 

Det løses individuelt. Nogen steder caster jeg Jer mens børnene er i skole, andre vælger at 

indkalde forældre til at hjælpe til. Atter andre steder caster jeg jer af to omgange så der altid 

er nogen ved børnene.  

 

Hvor megen plads kræver det? 

De fleste løb er designet til udendørs aktiviteter. Alle løb bliver designet individuelt til den 

plads der er til rådighed. Så svaret må være at løbene kan fungere over alt…  

men udformningen af løbene afhænger af pladsen, og det samme med opgaverne.  

Det siger sig selv, at bueskydning er svært indendørs.  

 

Må vi fotografere eller filme? 

I er velkomne til at tage billeder og videofilme arrangementet.  

Hvis løbet indgår som en del af et læringsforløb hvor I har ønske om at bruge det til videre 

arbejde med emner som mobning, sociale spilleregler eller konflikthåndtering, så kontakt 

mig for nærmere råd. Fotografer bør snakke med mig på dagen, for oplysning om hvordan 

og hvorhen løbenes poster er placeret.  


