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Boel Werner – illustratör 
samt barn och ungdomsboksförfattare
Boel Werner bor i Ludvika i Dalarna 
och är verksam som illustratör sen 
20 år och som författare sen 1998.

Bland det 60tal böcker hon illustrerat märks: Rit

sagor och Fler ritsagor av Per Gustavsson. Kan man 

beställa en bror? av Dan Höjer, Papparesan av Eva 
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ILLUSTRATÖRCENTRUM presenterar:

FAKTA
Priserna följer Författarcentrums  
rekommendationer. Exempel:
Konferenser, sammankomster  
upp till 2 timmar: 5 500 kr
Skolan, 3 lektioner: 4 500 kr

Boel Werner har 
lång erfarenhet av 
att både illustrera 
och skriva för barn.
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Hon har både skrivit och illustrerat böcker som Tora 

och trollkarlen, Flygarbyxorna, Heat–Micka kör 

folkrace,Vild samt de nya Junia på jakt och Kraken.

Boel Werner erbjuder följande tre program för  
författarbesök:

I grundskolan, från förskoleklass till gymnasiet: 
Är det yngre barn visar hon sin uppskattade bilderbok 
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ritar på block eller tavla och låter barnen föreslå vad 
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tillsammans. (Det är få saker som fångar barnen som 
när man ritar och berättar samtidigt.) Boel brukar 
också berätta om hur livsviktigt det är med böcker.  
Är det äldre barn utgår hon från sin bok Junia på jakt, 
läser, berättar hur den kom till och tar upp en diskus
sion om liv och död och tolerans.

För bibliotekspersonal, pedagoger och allmänhet: 
Ett bokpeppprat om varför Boel Wener började och 
varför hon aldrig slutar göra böcker, varför hon skriver 
om så skilda ämnen, hur hennes process ser ut när 
hon jobbar med både text och bild. Om målsättnin
gen att skapa berättelser som säger mycket utan att 
komma med pekpinnar.

För elever på olika estetiska utbildingar: 
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generositet om hur det verkligen ÄR att leva som 
egenföretagande kulturarbetare. (Och kommer in på 
de saker som hon faktiskt gjort rätt!) Boel kan också 
kommentera elevarbeten inom illustration.

KONTAKT
Tel: 073536 24 36
Epost: boel@boelwerner.com
Hemsida: www.boelwerner.com

Boel är bosatt i Ludvika men reser gärna 
över hela landet!

BOKNINGSFÖRSLAG:

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

Från grundskola till Gymnasium

Gör ditt eget bokomslag
Jag berättar kortfattat om hur man arbetar som 
illustratör. Barnen får sen ta del av ett manus/
lättläst text. Vi går igenom vad man bör tänka på 
för att fånga en läsare med omslaget. Sen samta-
lar vi vidare om texten och därefter tar skissande 
vid utifrån barnens idéer. Karaktärer, stämningar…
vad ser man först i sitt inre, en bild eller kanske en 
färgton? 
Sen överför vi skis-
serna till akvarellpap-
per för tuschande och 
därefter färgläggande 
med vattenfärger. Vi 
går igenom våra arbe-
ten i slutet av work-
shopen. Kanske kan 
det bli en liten utställ-
ning i skolan. 

Minimum 4 timmar/grupp
Från 10 år. 
Halvklass är att
rekommendera.

Kontakt
Tel: 0733-628220 eller 042-343848
e-post: m.hjerpeolsson@telia.com
www.mattiasolsson.nu
www.illustratorcentrum.se

Mattias Olsson & Skapande skola
ILLUSTRATÖRCENTRUM presenterar:

Hej! 
Mitt namn är Mattias Olsson. 
Jag är konstnär och illustratör med ateljé i 
Höganäs. Jag illustrerar mycket barnböcker 
för flertalet av våra barnboksförlag.
Tidigare har jag även under 7 års tid ar-
betat deltid som konstnär på både Moder-
na Muséet samt Rum för barn/Kulturhuset 
i Stockholm. Dessa arbeten innefattade 
öppna verkstäder, bokade barngrupper 
samt workshops för både vuxna och barn.

1 skollektion upp till 60 min  3000:-

3 skollektioner    5000:-

4 skollektioner    6000:-

(Illustratörbesök i skolan är momsfritt.
I övrigt tillkommer 25% moms.)

Resersättning tillkommer. Boendekostnad samt
traktamente vid övernattning. Materialkostnader
kan tillkomma vid behov.

Mattias Olsson är utbildad konstnär med ett stort
antal utställningar i ryggsäcken. Det går även bra
att skräddarsy besök/workshop med exempelvis
grafik som tema. 

INFORMATION OCH PRISEXEMPEL


