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En slags malebog til børn og barnlige sjæle, hvor det ikke nødvendigvis gælder om at male inden for
stregerne!

 

Chris Riddells kreative tegnekalender udfordrer fantasien hos både børn og voksne - mal, tegn og skriv
sammen med en af verdens allerbedste illustratorer, og få din helt personlige kalender som resultat. Du skal fx
tegne din yndlingskage, skrive et postkort i vrede versaler eller tegne et familiemedlem blive angrebet af et
husholdningsprodukt! Eller du skal farvelægge nogle af Riddells fantastiske illustrationer, hjælpe ham med at
tegne dem færdig - eller skrive starten på en historie, som en af hans tegninger lægger op til. 365 muligheder

for at udfolde din kreativitet!

 

Tegn, mal eller skriv: Der en kreativ opgave til hver dato i året. Hvilket år, du bruger kalenderen, er
ligegyldigt, for datoerne har ikke ugedage.
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