
FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN

För bokning och information välkommen att kontakta Författarförmedlingen www.forfattarcentrum.se

BOKNINGSFÖRSLAG:

Vad gör en illustratör ?
Jag kommer och samtalar med klassen om hur det 
är att arbeta som illustratör. 
Vad betyder det att vara 
illustratör? Hur gör man ett 
bokomslag? Vad ska en illus-
tratör tänka på för att just du 
ska välja en viss bok i biblio-
teket? Vi ser på skisser fram 
till färdigt omslag och kan 
improvisera utifrån barnens 
frågeställningar. Kanske har 
klassen redan förberett ge-
nom att skriva ned sina frågor 
och funderingar? Jag tar med mig mina original 
samt visar hur det blev som färdig bok. Kul samtal!

Från grundskola till Gymnasium.
Minimum 1 skollektion/klass

Gör ditt eget bokomslag
Jag berättar först om hur det är att arbeta som il-
lustratör. Vi går sen igenom vad man bör tänka på 
för att fånga en läsare med omslaget. Sen samta-
lar vi vidare om hur text och bild ska samarbeta, 
för att därefter skissa utifrån barnens egna idéer.
Karaktärer och stämningar, förgrund & bakgrund…
vilken färgton?
Vi tecknar vårt original noga utifrån skisserna, 
färglägger och avslutar med en kul genomgång. 
Kanske blir det en fin 
utställning i skolan.

Vi kan också
• teckna styrkeselfies… 

vad är det för något?
• hitta på nya sammansat-

ta ord som vi illustrerar?
• smycka coola Anfanger 

med en bildberättelse 
inuti.

Kanske har ni helt egna 
önskemål?

Från 10 år.  Minimum 3–4 
timmar/grupp. Halvklass är 
att rekommendera vid stora grupper.

Kontakt
Tel: 0733-628220
e-post: m.hjerpeolsson@telia.com
www.mattiasolsson.nu
www.illustratorcentrum.se
www.forfattarcentrum.se

Mattias Olsson & Skapande skola
FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN presenterar:

Hej! 
Mitt namn är Mattias Olsson och jag arbetar som 
konstnär och illustratör. Jag bor och har min ateljé i 
Höganäs. Jag illustrerar ofta barnböcker till flertalet 
av våra större barnboksförlag. Tidigare arbetade 
jag även deltid som konstnärlig pedagog på både 
Moderna Muséet samt Rum för barn/Kulturhuset i 
Stockholm. Jag håller nu workshops & kurser i egen 
regi inom både konst och illustration och har mycket 
stor erfarenhet av att arbeta med skolklasser.

1 skollektion upp till 60 min  4 000:-
2 skollektioner    5 500:-
3 skollektioner    6 500:-
4 skollektioner    7 500:-
Ytterligare lektion samma dag
(utöver 4 lektioner), lägst  1 500:-/st
*Gäller en klass åt gången samma dag

Storsamling (fler klasser), lägst  7 500:-
(Illustratörbesök i skolan är momsfritt. I övrigt tillkommer 25% moms.)

Vid större projekt  kontakta Mattias för prisuppgifter.
Resersättning tillkommer. Boendekostnad samt
traktamente vid övernattning. Materialkostnader
kan tillkomma vid behov. Vid långväga besök kan ytterlig-
are dagersättning tillkomma. 
Mattias Olsson är konsthögskoleutbildad konstnär med 
ett stort antal utställningar i ryggsäcken, så det går 
även att göra konstprojekt inom bild.

INFORMATION OCH PRISEXEMPEL


