Produktinformation om Boken Vännerna i Kungaskogen:
Vara schysst och en bra kompis är huvudbudskapet i denna saga.
Just nu den mest köpta sagoboken med CD-skivor för barn! Innehåller bilder med högläsningstext, noter till
12 nya sånger och 2 st CD-skivor.
Detta är sagan om djur i en skog, om två kompisar som blir tre kompisar och fyra kompisar osv. Det är tvärtemot som i TV. I TV röstar man ut varandra. I sagan om ”Vännerna i Kungaskogen” får man vara med. Barnen
lär sig att vara schysst och en bra kompis. Samarbete och vänskap är roligt och det är viktigt att ta avstånd
från utanförskap. Boken och CD-skivorna tar alltså upp det viktigaste idag: moral, etik, samarbete och
mångfald, i sagans och underhållningens form utan moraliserande pekpinnar.
Konflikthantering i skogen
”Vännerna i Kungaskogen” är en bilderbok med CD-skivor som berättar historien om igelkotten Snick och
ekorren Snack. Under deras gemensamma projekt att bygga en koja i skogen stöter de på nya djur och olika
konflikter uppstår. Raffe Räv är inte så glad för att dela med sig av sina saker, Kaninen Bitis får inte vara med
för kojan är hemligt område och skatan Hotta stjäl hammaren och förstör därigenom för de andra. Den vänder
sig till barn i åldrarna 4-8 år och historien kunde lika gärna utspela sig på en svensk skolgård. Situationerna
som uppstår är vad de flesta barn vittnar om sker i deras vardag. Alltför många barn idag vet hur det känns att
inte få vara med och leka eller att bli mobbade för sitt utseende. Individualismen breder ut sig allt längre ned
i åldrarna och samarbete, hjälpsamhet och ord som förlåt passar inte in i den bilden. Istället för att röstas ut
som vi idag ser på TV bygger ”Vännerna i Kungaskogen” på att man kan samarbeta, dela med sig, hjälpas åt
och vara vänner. Det finns plats för alla, och de två vännerna blir till slut sex vänner.
Sjung, läs eller både och!
Du kan använda ”Vännerna i Kungaskogen” på det sätt som passar Dig bäst. Möjligheterna är många. Du kan
läsa den som en vanlig saga eller lyssna till den när Börje Ahlstedts berättarröst varvas med djurens dialoger
på dialekt och alla de nyskrivna sångerna. Noterna i boken gör att Du själv kan sjunga och spela med. Var aktiv
och ställ frågor till barnen, mellan sångerna, i samband med Bitis utfrysning och ge dem en chans att berätta
om sina kompisar. Gör stunden rolig tillsammans med barnen. Tanken är just att ”Vännerna i Kungaskogen”
ska vara ett sätt att ta upp viktiga ämnen i en lekfull form.
Produktfakta: Projektet har tagit 2 år att utveckla. ”Vännerna i Kungaskogen” är en ny barnboks och
musikklassiker på hela 50 sidor. Boken består av: bilder med högläsningstext, 12 sånger med noter och
sångtexter och 2 Cd skivor med nära 2 timmars underhållning med berättelse, dialog och sång ( ja man kan
säga att det är en helt ny barnmusikal). Ålder 3 – 8 år. Stort bokformat i liggande ”Elsa Beskow-format”.
Nyritade karaktärer med härliga akvarellbilder. 25 personer har medverkat i projektet. Därutöver tillkommer alla
de som externt varit med och testat musik och dialoger. Svensk originalproduktion i samarbete mellan ILKA
Förlagsprodukter AB och Wasa Music AB.

