JEG
LEVER
TUSINDE
(fiktive) LIV
Inspirerende
forfatterfordrag, om
alt det der betyder
noget.

Som forfatter er jeg så privilegeret, at jeg ikke kun lever ét
liv – jeg lever tusinder af liv. Hver og en af mine karakterer
byder på et nyt liv, et nyt eventyr, på første parket. Nu er
det din tur til at være med.
I mine foredrag kan du blandt andet høre om:
• Hvordan jeg blev forfatter, selvom jeg troede, at mit liv
skulle slutte som 16-årig.
• Hvordan jeg får inspiration til mine bøger.
• Hvorfor jeg mener, det er vigtigt, at litteratur både kan
underholde og skabe nye tanker.
Foredragene kan tage udgangspunkt i en eller flere af
mine bøger alt efter jeres ønsker. Alle foredrag har altid
plads til masser af spørgsmål og aktiv deltagelse.
Foredragene kan med fordel bookes som indslag i en
temauge om litteratur eller skrivning.

MÅLGRUPPEOVERSIGT
Her kan du se, hvilke af mine bøger der egner sig til hvilke
klassetrin. Når du booker et foredrag eller forfatterbesøg,
så skræddersyer vi det efter jeres behov og tilhørere.
Målgrupper og bøger kan også mixes.
Melinoe-serien (3.-4. klasse)
Melinoe-bøgerne er gyserhistorier inspireret af det
virkelige liv samt den græske myte om Melinoe –
mareridtsgudinden. På scenen inddrager jeg publikum i
både højtlæsning og illustrationer samt i en snak om frygt
og mareridt kontra virkelighed. Et indlevende foredrag for
de yngste læsere.
De 7 synder (6.-8. klasse)
Universet i De 7 synder tager læseren med ind i debatten
om mobning, ensomhed og venskab. Vi snakker også om,
hvordan en god gerning og et rigtigt valg kan føre til
andres frihed og lykke.
Fortællinger fra Døden (7.-9. klasse + gymnasiet)
Via Ravens oplevelser som sjælehenter lægger jeg op til
debat om religionsfrihed, død og efterlivets mysterier. Der
læses op fra udvalgte kapitler og dykkes ned i
inspirationen bag trilogien. Også velegnet til forløb i dansk
og religion.

Katja Berger er forfatter til børne- og ungdomsbøger. Hun
skriver med målgruppen for øje og ønsker at sætte
tankerne i frigear og åbne op for en verden af
forskellighed. Ved siden af arbejder Katja freelance som
redaktør og marketingrådgiver. Hun er stifter af firmaet
The Book Pit, foredragsholder og underviser.
LÆNGDE: 90 minutter
PRIS: 3.000 kr. plus transport
KONTAKT: Hej@klberger.dk / 28 18 22 18

Hvor jeg hører til (7.-9. klasse + gymnasiet)
Denne velkomponerede ungdomsbog byder dig på en
skæbnefortælling med varme, længsel og knugende hvadnu-hvis’er. Det er historien om Hannah, der har svært ved
at acceptere livet. Bogen lægger op til en nuanceret debat
om voldtægt, selvmord og det at elske sig selv – på godt og
ondt.
Jeg laver også kreative skriveworkshops i hele landet.
Pris for disse aftales særskilt.

REFERENCER

”Katja er en fremragende fortæller og fanger lytterne fra første sekund. Hun er nærværende og
ærlig, og det kan de unge mærke.” - Jannie Carlsen, klasselærer
”Hvor er du stærk at fortælle din historie så ærligt. Jeg fik gåsehud, men nu ved jeg, at jeg også godt
kan komme igennem.” - Ina, elev i 8. klasse
”Puha ... Selvom jeg sad og tudede undervejs, var det et fantastisk foredrag. Så vigtigt et
emne/budskab at komme ud med.” - Ditte Jensen, pædagog
”Katja Berger giver et spændende indblik i den kreative proces, og det sker på en ukompliceret og
samtidig nuanceret facon. Hun får desuden elegant kædet liv og værk sammen, således at man får
en klar forståelse af, hvad personlige oplevelser kan afsætte i kunsten. Katja Berger er en meget
engageret foredragsholder, der skaber eftertanke hos tilhørerne. Jeg kan varmt anbefale Katja
Berger som foredragsholder.” - Frantz Leander Hansen, leder af AOF
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