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Lang udgave:
Den gode historie om børn på landet

”Jeg vil ud og lege i jord, gid jeg aldrig bliver stor”.
Sådan siger drengen Cornelius i en af Line Margareta Iversens bøger ”Cornelius og gåsen”. Line har gennem mere end 10 år
skrevet og illustreret bøger om børn i landbruget. Bøgerne handler om børn og deres dagligdag på gården. Nogle af børnene
findes faktisk i virkeligheden, som Cornelius, der bor tæt ved Kongens Hus Lynghede i Midtjylland med sine forældre og deres
mange dyr. I år kan Line fejre 10 år med eget forlag, med det landlige navn Forlaget Landsvalen. Til Landskuet i Herning er
der hele 12 bogtitler med, som sælges i boden i kaninstalden, Stald 24. Så mens børnene kigger på kaninhop, så kan far, mor
og bedsteforældre klare fødselsdagsgaven eller måske julegaven. Husk også små fætre, kusiner og børnebørn i byen, som
trænger til at lære om livet på landet. Eller der kan blive fyldt op i reolen til gode læsestunder og godnathistorier. Siden
Landsskuet sidste år så er tre af de første ellers udgåede titler kommet tilbage. Det drejer sig om klassikerne ”Svend Åges
Gris”, ”Petras Ko” og ”Sigurds Traktor”. De to sidstnævnte er endda kommet i genoptryk p.gr.a. stor efterspørgsel. Måske
kender I bøgerne?
Bøger om børn på landet er et oplagt udgangspunkt til at øve børns sprog, og derfor er Line i gang med at lave
”sprogkufferter” til de 6 bøger på rim. Hun har bl.a. ideer til lege og spil, som kan få børn til at snakke. På Landsskuet bliver
der mulighed for at opleve nogle af tingene, bl.a. en land-alfabetplakat. Line har også fået specialudviklet nogle uldfilt-dyr,
som ligner hovedperson-dyret og traktoren i bøgerne, bl.a. Cornelius’ gås. Land-alfabetet og filtdyr kan købes uden
sprogkuffert. Filtfigurerne er helt igennem håndarbejde, de er derfor helt unikke og har deres egen personlighed. De bliver
ikke godkendt til salg, før de med deres charme siger ”hej” til den danske uldfilte-kunstner, som står bag figurerne.
Kom hen til Forlaget Landsvalen i kaninstalden og få en snak om landbrug, dyr og børn. Mulighed for at købe bøger
signeret af forfatteren. Alle bøger er trykt i god dansk kvalitet, så de kan holde til daglig brug og mange timers god snak om
dyr, maskiner og børn i landbruget. Og måske er der et lille filtdyr, der siger ”hej” til dig.

Kort udgave:

Bøger om børn i landbruget
Igen i år kommer Forlaget Landsvalen til Landsskuet i Herning. Forlaget kan i år fejre 10 års jubilæum og udgiver danske
børnebøger om nutidigt hverdagsliv for børn i landbruget, skrevet og illustreret af Line Margareta Iversen. Nu er der flere
bøger at vælge imellem, 3 klassikere er kommet tilbage. Det er Svend Åges Gris, Petras Ko og Sigurds Traktor. Måske kan I
huske bøgerne? Der vil være mulighed for at opleve noget af Lines arbejde med sprogkufferter lavet til nogle af bøgerne. En
af tingene til sprogkufferterne er håndlavede filtfigurer designet efter dyrene og traktoren i bøgerne. Find filtdyr og bøger i
kaninstalden, Stald 24, hvor der er kaninhop.
Mulighed for interview og yderligere info
Kontakt forlagetlandsvalen@hotmail.com tlf. 75 66 57 26 og se mere på hjemmesiden: www.forlagetlandsvalen.dk
Stikord:
Lille forlag med landmandsuddannede Lines bøger, som hun selv illustrerer med flotte akvareller
Nyheder: 10 års jubilæum, og nu 12 forskellige bøger
3 gamle bøger er kommet tilbage
Sprogkufferter på vej
Specialdesignede danske håndlavede filtfigurer, som matcher de 6 bøger på rim, kan købes
Træffes til Landskuet i Herning i kaninstalden ved kaninhop
* Svalen må gerne gengives i forbindelse med god omtale af Forlaget Landsvalen (tag evt. skærmklip med fugl + forlagsnavn)

