Välkomna till Pippi Långstrumps jubileumsår!
Vi på Saltkråkan AB är glada att ni vill vara med och fira Pippi! Ert engagemang bidrar till att
göra jubileumsåret tillgängligt för alla. Vårt fokus och det som ligger oss närmast om hjärtat
under året är förstås böckerna om Pippi Långstrump.
För Astrid Lindgren var det en brinnande övertygelse att alla barn behöver böcker, och hon
visste att biblioteken, förskolorna och skolorna spelar en enormt viktigt roll för att locka barnen
till läsning.
Vi vill gärna vara med och uppmuntra till läsning och prat om böckerna och berättelserna. Men
också inspirera till aktiviteter av olika slag - lekar, pyssel, musicerande och varför inte teater.
Som en liten hjälp på vägen har vi därför satt ihop ett Pippi-jubileumspaket. Här finns både idéer
att bygga vidare på och en del material att använda.
Pippi är ju inte bara stark och snäll, hon är också oberoende, generös, påhittig, lekfull, rolig, och
äventyrlig. Det finns så många olika sätt att göra som Pippi, här kommer några förslag.
Vi önskar att ni får ett fantastiskt Pippijubileum! Bilder från ert firande är mycket välkomna och
kan skickas till info@saltkrakan.se tillsammans med text om erat event.

Lekar kan vara en del av ert evenemang. Använd Pippis idéer och lekar, utgå från berättelserna.
Här är några lekar som Pippi tycker om:
























Spunkjakt
Tänk vad mycket bra det finns runt om i världen som bara väntar på att bli hittat!
Inte-stöta-golvet-bana
Bygg upp en hinderbana, ta vad ni hittar som mattor och stolar och hoppa runt i rummet
utan att nudda golvet.
Skura golvet-leken
Vad kan man hitta som blir halt under fötterna och gör att man kan glida runt och
sjunga?
Sakletarleken
Välj en sak, göm den och be alla leta rätt på den. Fågel, fisk eller mittemellan?
Dansa schottis
Vem vill inte ta en sväng om med lite schottis?
Gör din egen drake
Gör den precis så som du vill, med de färger du vill och ta med den ut på ängen en dag
när det blåser drakvindar.
Ordleken
Det finns så många ord som vi inte kommit på än. Hitta på ett eget ord, låt alla gissa vad
det betyder och plötsligt kanske ni har uppfunnit ett nytt ord.
Lek med gastarna på vinden
Gastarna på vinden är spännande saker. Ganska snälla, men ändå lite läskiga…
Frågesport
Precis som Pippi kan ni arrangera frågesport med roliga frågor om fräknar eller fröknar
eller andra viktiga saker.
Ljugleken
Man ska inte ljuga för jämnan, men ibland kan det vara riktigt roligt att försöka ljuga så att
tungan blir blå.
Baklängesleken
Finns det något land där alla går baklänges? Och hur svårt är det egentligen? Går även
tiden bakåt om man går baklänges? Det finns mycket man måste ta reda på…
Kull med poliser
”Oj”, sa Pippi. ”Jag måste ha min lyckodag i dag också. Poliser är det bästa jag vet. Näst
rabarberkräm.” Poliser kan man ha mycket roligt med, som kull till exempel.
Lek skeppsbrott
Skeppsbrott är spännande: sjörövare, flaskpost, öde öar och skatter av gullpengar. Vad
väntar ni på?
Lekstugan
På hemsidan astridlindgren.se finns en flik som kallas lekstugan och där man kan titta på
film och lyssna på ljudbok. Ni kan även ladda ned Pippis målarbok och skriva ut
teckningar man kan färglägga.

Här finns nio illustrationer av Ingrid Vang Nyman. Dessa får användas i det material ni
framställer under er Pippiaktivitet, ni kanske vill göra väggprydnader, klippdockor, kort eller
något annat. Det brukar t ex vara populärt med en uppförstoring av en Pippi-bild där man skär ut
ansiktet för att sedan fotograferas bakom. Var kreativa och gör roliga saker för barnen!
Ni får också fyra jubileumsaffischer som passar att använda för att annonsera om ert evenemang.
Dessa kan ni skriva egen text på. Använd gärna Pippis egna rubriktypsnitt.
Det finns även ett flaggspel ni kan skriva ut och pyssla ihop för att dekorera med.
Glöm inte att ange copyrighttexten intill bilderna: ©Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB
Bilderna är fria att användas i mindre omfattning och i fysisk form, t.ex. för att pryda lokalerna,
göra en evenemangsaffisch, programblad eller liknande. Er egen evenemangsaffisch eller
webbannons/banner som inkluderar en illustration kan användas digitalt, men för all annan
digital användning vill vi att ni kontaktar Saltkråkan för godkännande. Materialet får inte
användas i kommersiellt syfte. Kontakta Sofia Rösand vid frågor om marknadsföringsmaterial
eller digital användning av illustrationerna: sofia.rosand@saltkrakan.se

Pippi har sagt mycket som är klokt och roligt. Vi har plockat fram ett urval Pippi-citat vi tycker
särskilt bra om, men det är fritt att leta fram egna förstås! Följande copyright ska ange i samband
med citat: ©Astrid Lindgren/Saltkråkan AB
Längre textutdrag ur Pippi Långstrump-böckerna räknas inte som fria citat och bör därför
användas med viss försiktighet i ert material. Hör efter med Saltkråkan om ni är osäkra.

Pippi Långstrump har fått ett eget typsnitt som gärna kan användas i ert material i rubriker och
kortare texter. Vid längre texter rekommenderas typsnittet Adobe Garamond Pro.

Vi har tagit fram en egen jubileumslogotyp som finns på flera språk. Den får gärna användas i all
kommunikation som rör jubileet.

När ni gör affischer, reklamblad och annat för Pippis jubileumsår, använd er av Pippis färgkarta
för att få rätt känsla och stil!

Vi bifogar tre textdokument som gärna kan användas när ni berättar och skriver om Pippi eller
Astrid. Texterna som heter Känner du Pippi Långstrump och Astrid Lindgren är båda redaktionella
texter med fakta om Astrid och Pippi som karaktär. Texten Allt möjligt om Pippi Långstrump är en
blandning av roliga fakta om Pippi Långstrump.

All teater som baseras på Astrid Lindgrens berättelser, behöver kontrakt för rättigheter för att
framföras. Teaterförlagen håller reda på vilka pjäser som spelas var och när så att de inte krockar
med varandra. Vanligtvis spelas ju en pjäs under en längre tid, ofta under flera månader. Nu i år,
när Pippi fyller 70, finns det på olika kulturorganisationer och ambassader en efterfrågan på att
göra enstaka teaterföreställningar i samband med andra jubileumsaktiviteter. Ofta är antalet
skådespelare begränsat och önskemålet är också att pjäsen ska vara ganska kort. Vi har försökt
tillgodose allas önskemål och har tagit fram en pjäs som tar ca 20 minuter att spela och som
klarar sig med 5, eller till och med 3, skådespelare. Pippi, Tommy, Annika och de två poliserna.
Pjäsen finns på svenska och engelska och får översättas till andra språk (av en duktig översättare)
om det finns sådana önskemål. Både det svenska och engelska manuset hittar ni för nedladdning i
Pippipaktet.
Förutsättningarna för att spela detta manus är att





Det är tänkt som en enstaka händelse
Det är fritt inträde
Man har kontrakt med förlaget.
Det sker i samband med att man firar Pippis födelsedag på något sätt

Eftersom det finns teatergrupper som livnär sig på att spela teater, och som kanske redan har
skrivit ett exklusivt kontrakt för Pippi, samt att våra teaterförlag behöver veta vad som pågår, så
ska man alltid klara ut en spelrätt med förlaget. I Tyskland är det Verlag für Kindertheater och i
resten av världen är det Nordiska ApS.
Kontaktuppgifter:
Tyskland, Juliane Lachenmayer: lachenmayer@verlagsgruppe-oetinger.de (talar tyska och
engelska)
Resten av världen, Jytte Due: jd@nordiska.dk (talar danska, svenska och engelska)

Att klä ut sig till Pippi Långstrump och hennes vänner tycker många är roligt! Man kan ha
maskerad, ordna en Pippi-parad, tävla om vem som har bäst kostym…
Tänk på att Pippi bara finns i sin värld, den som Astrid Lindgren har skapat. Det innebär bland
annat att en vuxen person utklädd till Pippi inte bör uppträda som konferencier, läsa sagor för
barnen, dela ut godispåsar eller liknande aktiviteter.

Vi vill gärna uppmuntra till högläsning av böckerna. En trevlig uppläsningsstund är ofta en
uppskattad aktivitet. Man får läsa delar eller hela boken för en grupp, men man får inte ta betalt
för denna aktivitet. Tänk också på att Pippi inte kan läsa, alltså kan inte hon vara den som läser
för barnen.

Eftersom Saltkråkan inte är ensamma rättighetsinnehavare till musiken så kan vi tyvärr inte själva
ge er tillstånd för fri användning. Om ni vill förgylla ert Pippifirande med musik som ni antingen
lyssnar på eller sjunger själva så måste detta därför stämmas av med antingen STIM eller med er
lokala motsvarighet.

Önskar man visa Pippi Långstrumps filmer eller TV-serien på en offentlig tillställning måste man
ansöka om rättigheten för detta. För alla rättigheter till film/tv-serien utanför Norden ansvarar
Studio100. Kontaktperson är Tanja Aichberger-Schätzle och ni når henne via mail:
Tanja.Aichberger.Schaetzle@studio100media.com eller telefon: + 49 (0) 89 960 855 152

Det finns flera appar baserade på Pippi Långstrump, som kan vara roliga att känna till och kanske
använda. De finns att köpa i Apple’s app-store eller Google Play för Android. Spelen kan
användas under alla event ni arrangerar, ladda ner på läsplattor och låt alla få spela och använda
appen fritt.
Känner du Pippi Långstrump kombinerar högläsning av hela boken Känner du Pippi Långstrump med
flera roliga spel, animationer och spännande interaktioner för de allra minsta. Finns på svenska,
tyska och engelska. 29 kronor
Pippi Långstrumps Villa Villekulla innehåller 20 roliga minispel inne i världens kanske mest
spännande hus för barn! Finns på svenska, engelska och tyska. 19 kronor
Pippi Långstrumps Memo innehåller 6 olika memoryspel, med olika svårighetsgrad. För iPhone och
iPad, 29 kronor.
Pippi Långstrumps Pussel innehåller sex roliga pussel från både böckerna och filmerna om världens
starkaste tjej, Pippi Långstrump. Inställningar gör att pusslen går att anpassa till barn av alla
åldrar. För iPhone och iPad, 29 kronor.

