Rollespil til museer

Det interaktive museum

Nytænkende og
underholdende formidling
Rollespilsakademiet har gennem årene lavet
en lang række rollespil for både store og små
museer. Fælles for dem alle er, at vi arbejder
med engagerende formidling, hvor rollespillet
som medie opfordrer til deltagelse.
Med formidlende rollespil skabes en verden,
der kan opdages, opleves, røres ved og
reflekteres over. Når du mærker historien på
egen krop, bliver det langt lettere at drage
paralleller til din egen verden, hvilket skaber
bedre forståelse.
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I denne flyer kan du læse mere om hvilke
typer af rollespil, vi har afholdt og lade dig
inspirere til, hvordan vi kan gøre netop din
udstilling eller dit arrangement levende.

Mvh. Sofie Støvelbæk
Salgschef, Rollespilsakademiet

kontakt@rollespilsakademiet.dk
+45 71 99 57 80
www.rollespilsakademiet.dk

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

Levende figurer

Når fortiden
kommer til live
Mange museer har til huse i smukke og
spændende historiske bygninger, der i sig
selv kan skabe en stemningsfyldt ramme om
museets genstande. Rollespilsakademiets
ansatte har mange års erfaring med at gøre
museet levende, ved at engagere gæsterne,
og på den måde gøre gæsterne til en del
af historien. Til forskel for skuespillere og
formidlere, har rollespillere en indøvet
forståelse for at leve sig ind i en rolle og
herefter improvisere rollens adfærd. Dette
betyder at gæsterne vil få en virkelig følelse
af, at kunne stille Absalon spørgsmål om hans
egen tid og faktisk få svar. På Christiansborg
slot har vi fx. i flere år genoplivet Frederik
d. 3’s hof. Hvor gæsterne er blevet budt vel
kommen af kongen og hans dronning og bl.a.
har kunnet høre Leonora Christina fortælle
om hendes liv og fangenskab ved foden for
det tårn, hvor hun sad indespærret.

Intet deltager max.
(1 instruktør)
Pris er pr. time
750 kr. excl. moms
(+750 pr. ekstra instruktør,
excl. transport)
Prisen er inkl. transport i Hovedstadsområdet.
Derefter beregnes 3,80 kr/km (momsfrit)

Rollespilsakademiet

Jagten på historien

En anderledes
rundtur
Jagten på historien er et museumsevent
for hele familien. I samarbejde med jer
designer vi en oplevelse, hvor gæsterne
bliver en del af et rollespil med museet
som ramme. I løbet af rollespillet skal
gæsterne ud til forskellige poster og løse
en række opgaver med udgangspunkt
i museets udstillinger og rollespillets
fortælling. Vores erfaring er, at især
de yngste husker langt bedre hvad de
har lært, hvis de kan koble det til en
fysisk oplevelse. På Blaakildegaard
Lokalhistorisk Museum har vi blandt andet
arrangeret en historiejagt, hvor gæsterne
blev involveret i historier fra museets
fortid, hvilket blandt andet involverede at
hjælpe en tjenestepige i nød, en slåskamp
mod en svensker og fordrivelsen af et
spøgelse.

Kontakt os for beregning af pris
for et skræddersyet arrangement
tilpasset jeres ønsker og behov.

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

Når historien
er på spil
En god måde at gøre museums
formidlingen 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 enten kan afholdes af museets egne
formidlere e ller af vores afviklere. Typisk
egner de sig godt til de 10-18 årige, men
der kan også designes spil til de yngste
gæster.

Eksempler på læringsrollespil:
1864

3 instruktører , 25 deltagere,
5.000 kr. excl. moms

Svend, Knud og Valdemar

3 instruktører, max. 75 deltagere,
6.000 kr. excl. moms
Se mere i vores salgsmateriale om læringsrollespil.
Kontakt os gerne for beregning af pris for et
skræddersyet arrangement tilpasset jeres ønsker
og behov.

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

Når
voksne leger
Langt de fleste voksne kan lide at
lege, når de først får muligheden. Et
aftenarrangement er en fantastisk
mulighed for at se museet i et nyt lys. Vi
sætter scenen og skaber stemningen,
og gæsterne får lov til at være en helt
anden end de plejer for en aften.

Kontakt os for beregning af pris
for et skræddersyet arrangement
tilpasset jeres ønsker og behov.

Det kunne være et hofbal – komplet
med en excentrisk vært og flot udklædte
tjenere. En uhyggelig spøgelsesjagt i de
mørke kældre – med den mistænkelige
vejviser og uhyggelige skabninger i
krogene. Eller en dag i en bunker under
2. verdenskrig – hvor de besøgende vil
blive stillet over for nogle af de mange
dilemmaer, der definerede denne
dramatiske periode.
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Kulturnat

Åbne arrangementer
for høj og lav
Kulturnatten er for mange den travleste
nat på hele året. Et kulturnatsevent
skal være både spændende og
tiltrækkende, men også være designet
til at kunne rumme en stor mængde
gæster på én gang. Vi laver alt fra rene
formidlingsevents med rollespillere i flotte
kostumer, der byder gæsterne velkommen,
til større familiearrangementer med både
spændende værksteder, kamparenaer
med masser af action, og kreative
åndehuller med plads til fordybelse og
ro. Hos Rollespilsakademiet har vi både
lavet rollespilskamp på Tøjhusmuseet,
en magisk skole for Forlaget Gyldendal
og lavet Christian d. 4’s bryghus om til et
spøgelseshus. Vi designer altså et event,
der passer lige til jeres museum, med
garanti for en fantastisk oplevelse uanset,
hvor mange gæster, der slår vejen forbi.

Kontakt os for beregning af pris
for et skræddersyet arrangement
tilpasset jeres ønsker og behov.
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OPLEVELSER, LÆRING OG
UDVIKLING MED ROLLESPIL
Kontakt os for unikke tilbud eller med eventuelle
spørgsmål til de begivenheder, der er her i pakken.
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kontakt@rollespilsakademiet.dk
+45 71 99 57 80
www.rollespilsakademiet.dk

