

FORLAG

Frederiksberg, 12. marts 2013

3 børnebøger fra Dansklærerforeningens Forlag udgives i Chile
I forbindelse med Kronprinsparrets officielle besøg i Chile 10-15. marts lanceres tre titler fra
Dansklærerforeningens Forlag af det chilenske forlag LOM (www.lom.cl).
Nu får chilenske børn lejlighed til at møde Benni Båt, Engelbert H og Morten Johansen. De er
hovedpersoner i tre børnebøger, udgivet af Dansklærerforeningens Forlag og udgives nu af det
chilenske forlag LOM.
”Vi er både stolte og glade for at tre af vores bøger nu udkommer i Chile. Da vi i 2004 udgav de
første bøger i serien Billedromaner, var det med henblik på at udgive en ny type børnebøger.
Det ligeværdige forhold mellem illustrationer og tekst skulle sammen med temaerne og især
appellere til 9-12 årige drenge. Billedromanerne blev en helt ny genre som flere danske forlag
har taget til sig, og som nu er et kendt begreb for alle der beskæftiger sig med børnelitteratur.
Vi havde ikke drømt om at forlag i andre lande skulle få øje på bøgerne, men et par af bøgerne
er allerede udkommet i Norge, og nu udkommer der altså tre i Chile,” siger Charlotte Paaskesen
der er direktør for Dansklærerforeningens Forlag.
Samarbejdet går flere år tilbage, og Charlotte Paaskesen har arbejdet sammen med både Den
danske ambassade og børnebiblioteket i Valparaiso som er grundlagt af den danske ildsjæl Anne
Hansen.
”Illustrator Tove Krebs Lange og jeg har arbejdet sammen med chilenske lærere, forfattere og
illustratorer om at udvikle bøger til de første læsere, og i den forbindelse oplevede vi en enorm
interesse for dansk børnelitteratur,” fortæller Charlotte Paaskesen.
Lanceringen af de tre bøger til det chilenske publikum sker i forbindelse H.K.H. Kronprinsesse
Marys besøg på børnebiblioteket i Valparaiso. Besøget anvendes til at sætte særlig fokus på
dansk børnelitteratur og til at understøtte den positive udvikling af chilenske forlags udgivelser
af dansk børnelitteratur.
De tre titler fra Dansklærerforeningens Forlag, som nu lanceres i Chile er:
Kim Fupz Aakeson: ”Engelberth og den sidste chance”
Oscar K.: ”Benni Båt”
Kenneth Bøgh Andersen: ”Sisdæ Sjangsæ”
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