
Forfatterforedrag
Sidsel Katrine Slej 

For alle der elsker fantasy <3



Fantasy, nordisk mytologi, de danske 
folkesagn, spænding, kærlighed og 
venskab 

er blandt andet hvad et foredrag med forfatter Sidsel Katrine Slej kan byde på.

Sidsel besøger skoler, biblioteker eller end der findes læsere, som vil høre mere om 
hvordan det er at være forfatter. Hvordan og hvor meget man skal researche, hvor 
inspirationen og idéerne kommer fra, hvordan selve skriveprocessen forløber og selv-
følgelig om alle bøgerne! Sidsel læser op fra sin seneste, eller en kommende, udgivelse 
og der afsættes tid til spørgsmål.

Sidsel har skrevet bøger til både børn, unge og voksne og et foredrag kan målrettes 
hver af disse målgrupper. Der afholdes foredrag for både større og mindre grupper.

Varighed: Halvanden time



Ingeborgs fortælling

Nordisk mytologi, kærlighed, længsel, slægt og ære

Asgårds døtre er en saga om kærlighed og blodige fejder. Om slægt og ære. Om hjertets 
længsel. Om tre valkyriers kamp for deres familiers overlevelse midt i alt dette. Asgårds 
døtre er deres historie. 
Ingeborgs fortælling er Sidsels nyeste udgivelse og bind 1 i en kommende trilogi.

Målgruppe
Målgruppen for serien er fra cirka 15 år og op.

Asgårds døtre



Nordisk mytologi, spænding og kærlighed

Sanddrømmeren-serien handler om Fréa – en tilsyneladende helt almindelig pige 
der under en dramatisk nat finder ud af at hun har en helt særlig tilknytning til den 
nordiske gudeverden. Hun er nemlig én af Odins valkyrier. Desuden har vølven spået 
at hun vil blive den mægtigste sanddrømmer nogensinde – en valkyrie, der kan se 
fremtiden i sine drømme.
Hun må flygte til Asgård, hvor hun knytter stærke venskaber og oplever spirende 
kærlighed. Men uhyggelige drømme om is, blod og en brændende himmel hjemsøger 
Fréa. Er det en sanddrøm? Og kan hun forhindre den i at ske?

Målgruppe 
Den primære målgruppe for Sanddrømmeren-serien er 12-16 år, men både bøger og 
foredrag kan nydes af voksne. 

Foredraget kan med fordel kombineres med Vikingespillet – et brætspil, som Sidsel 
har udviklet på baggrund af researchen til bøgerne.

Sanddrømmeren-serien

Sanddrømmeren Runemagikeren Valkyrien



Væsner fra de danske folkesagn, venskab og søskende

I Danmark har vi altid troet på at der bor magiske væsner i vores natur. Men passer 
det? Det har de to søstre Ingrid og Dagmar sat sig for at undersøge når de bevæger sig 
ud i en verden fuld af magi. Den verden der ligger lige uden for vores egen hoveddør.

Målgruppe
Magiske væsner i Damark er en serie for de cirka 5-10-årige. Bøgerne er kan læses selv  
fra 2. klassetrin, men er yderst velegnede til oplæsing og hygge allerede i børnehaveal-
deren.

Magiske væsner i Danmark

!&

Gad vide om der findes trolde? 
Ingrid er ikke sikker.
Men det er mor, og hun vil ud at lede efter dem. 
Midt om natten ... i skoven! 
Hvad tror du? Findes der trolde?

I Danmark har vi altid troet på at der bor  
magiske væsner i vores natur. Men passer det? 
Følg med når de to søstre Ingrid og Dagmar 
 bevæger sig ud i en verden fuld af magi.  
Den verden som ligger lige uden for din egen dør.

ISBN: 978-87-588-2958-6

Ingrid og troldene

Sidsel Katrine Slej
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ISBN: 978-87-588-2959-3

Dagmar og havfolket

Sidsel Katrine Slej
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Tang er klamt! Det ved alle.
Så hvorfor siger Storm at Dagmar  
skal stoppe det i ørerne? 
Og hvorfor hiver han hende ud  
i havet midt om natten? Storm.  
Han er vist ikke helt normal. Eller hvad?

I Danmark har vi altid troet på at der bor  
magiske væsner i vores natur. Men passer det? 
Følg med når de to søstre Ingrid og Dagmar 
 bevæger sig ud i en verden fuld af magi.  
Den verden som ligger lige uden for din egen dør.
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ISBN: 978-87-588-3049-0

Sidsel Katrine Slej

IN
G

R
ID

 O
G

 Å
M

A
N

D
E

N

!& +

Åen er dyb, og strømmen er stærk. Den er farlig.
Men en nat kan Ingrid høre smuk musik.  
Musik der kommer fra åen.
Hun kan ikke lade være med at gå hen til den.
Og tæt på. For tæt.
Lurer nogen under det sorte vand? 

I Danmark har vi altid troet på at der bor  
magiske væsner i vores natur. Men passer det? 
Følg med når de to søstre Ingrid og Dagmar 
 bevæger sig ud i en verden fuld af magi.  
Den verden som ligger lige uden for din egen dør.
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Ingrid og amandeno

LIX 12

Dagmar elsker sin undulat. 
Men den er syg. Så syg at den skal til dyrlæge.
Dagmar er bange for at hun ikke ser den igen.
Kan hun redde sin elskede fugl? Kan nogen?

I Danmark har vi altid troet på at der bor  
magiske væsner i vores natur. Men passer det? 
Følg med når de to søstre Ingrid og Dagmar 
 bevæger sig ud i en verden fuld af magi.  
Den verden som ligger lige uden for din egen dør.

ISBN: 978-87-588-3103-9

Dagmar og lysalferne

Sidsel Katrine Slej
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Ingrid har fået en ny veninde. 
Hun er ikke som andre. 
Langt fra.
Der er noget særligt ved hende.
Kan det være magi?

I Danmark har vi altid troet på at der bor 
magiske væsner i vores natur. Men passer det? 
Følg med når de to søstre Ingrid og Dagmar 
bevæger sig ud i en verden fuld af magi. 
Den verden der ligger lige uden for din egen dør.

ISBN: 978-87-588-3107-7

Ingrid og ellefolketIN
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Asgårds døtre og Sanddrømmeren-serien tager udgangspunkt i den nordiske mytolo-
gi. Vikingernes levevis og normsæt spiller en helt central rolle i bøgerne. Hvordan skal 
en ung pige fra nutiden for eksempel forholde sig til arrangerede ægteskaber der som 
bekendt var en helt normal ting i vikingetiden? 

Ved at spille vikingespillet får man viden om en af de mest spændende perioder i 
Danmarks historie. Man får indsigt i hvorfor vikingerne tænkte og handlede som de 
gjorde. Var de i virkeligheden så forskellige fra os når det kommer til stykket?

Varighed: 1 time

Vikingespillet er et brætspil, hvor deltagerne bliver klogere på dagliglivet, my-
terne, religionen samt krig og samfund i vikingetiden. 

Vikingespillet



Prisen for et foredrag på 1,5 time eller et foredrag på 1,5 time og en evt. Vikingespils-
seance på 1 time er 5000 kr. + moms og transport. 

På kunst.dk er det muligt at få dækket hele honoraret. Der er frist d. 15. august. Søg 
puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Booking og spørgsmål 
Skriv til Sidsel via mail: sidselkatrineslej@gmail.com eller ring på 22970649
Sidsel kan også kontaktes via facebook eller instagram

Sidsels bøger er blevet anmeldt af både aviser og bloggere. 
Anmeldelserne kan læses på www.sidselkatrineslej.com

Sidsel Katrine Slej bor i År-
hus sammen med sin mand og to 
små piger. Hun elsker at dagdrøm-
me og finde på historier. En dag 
fandt fandt hun ud af, at hun også 
elskede at skrive. Det blev til debut-
romanen Sanddrømmeren, der ud-
kom i 2013. I 2015 blev Sanddrøm-
meren efterfulgt af Runemagikeren, 
bind 2 i Sanddrømmeren-serien. 
Bind 3, Valkyrien, udkom i 2016. 
I 2018 udkom Magiske væsner i 
Danmark-serien og i 2020 det før-
ste bind i Asgårds døtre.

Sidsel har en kandidatgrad i historie 
og multimedier fra Århus Universi-
tet og er desuden uddannet merit-
lærer med hovedfag i dansk, historie 
og billedkunst.

Finansiering


