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Køb Kalender/bog - “Jul i Mørket”
Kan købes i Lokale butikker på Christiania, Bog&ide AmagerCentret
 og bestilles på shagembe@gmail.com - mobil 28681958

Oplev Nissen fortælle Live i Christiannia Børneteater
d. 31/11, 1/12, 7/12, 8/12, 14/12, 15/12 og 21/12 2019

Pressemeddelelse d. 28/10-2019:
Jeg har nu udgivet et Solhvervseventyr "JUL I MØRKET", som også er en Julekalender  
i 24 afsnit og sider med tekst og illustrationer, der både kan hænge på væggen som en 
kalender og bruges som en bog.til oplæsning.
                                Det begyndte med YouTube:
Det begyndte med at en god ven midt i oktober 2017 spurgte om jeg ikke havde en 
hihistorie til en lille YouTube Julekalender i 24 afsnit a et par minutters varighed. Jeg 
havde allerede en sohvervsfortælling om hvorfor det bliver vinter & sommer, som jeg 
fortæller op til Jul. Historien er en skabelsesmyte fra First Nations Peoble of America
oprindeligt fortalt til mig af Medicine Story. 
                                Jul uden Julemand og Jesus:
Fortællingen handler i min udgave om hvordan Nissen hjælper menneskene i Nord med 
at lave en aftale med Solen om at både de folk som lever i Nord og dem i Syd på 
jordkloden skal dele Jordens solskin ligeligt, Dejordkloden skal dele Jordens solskin ligeligt, Derfor har vi et halvt år med hhv vinter 
& sommer i både Nord og Syd.
   Juleeventyret fortæller at vi siden dengang har afholdt to særlige fester - Sct. Hans, 
midt på sommeren hvor solen skinner mest, og Jul hvor Solen skinner mindst. Vi takker 
solen og fejre at det der var, kommer igen som på et hjul, Det er Ikke en Kristen eller 
kommercielt korrumperet fortællingen om Julemanden, men en spirituel, traditionel
og naturbaseret fortælling om lysets genkomst, Midt i Julens person og gavefiksering, 
hushusker den os på at vi er en del af noget meget størrere.
   Efter et par dages omtanke sagde vi "Go" og efter en uge havde jeg omskrevet 
eventyret til 24 afsnit og det utrættelige & kreative team (Milo, Hasim & Martin mfl) 
fra Medieværkstedet Christiania1 var igang med optagelser og klipning.
   Samtidig lavede jeg løbende en illustration til hver afsnit. Jeg ville oprindeligt have 
lavet vignetter...

                                 En Solhvervs-Julekalender trykt i Vietnam:
Men da vi Men da vi var færdig med optagelserne d. 30. nov, opdagede jeg, at jeg havde 24 
fuldsidet akvarel malerier, samt 24 afsnit tekst i dekorativ tekstramme. Det var bare at
trykke send til et trykkeri. Det gjorde jeg og fik trykt et prøveoplag på 50 stk. som jeg 
solgte signeret og nummereret, næste alle 2017, selv om de først kom fra trykken 
omkring d. 5 dec. I 2018 havde jeg næsten ingen.
   Men nu i 2019 har jeg, med fra Vietnam, et oplag på 200 mere som jeg sælger de 
første 100 stk signeret & nummereret (51 op til 150) i lokale butikker på Christiania 
og i Bog&ide, Amagercentret samt og i Bog&ide, Amagercentret samt ved bestilling på shagembe@gmail.com.
   Stor tak til hele Christiania1 teamet især Milo som enegizer og til min altid hjælpsomme 
gode ven og problemknuser Mr. Dang Toán og min vietnamesiske muse Ms Khieu Thi Hoai,
samt Ms & Mr Tam fra iLead, Hoi An for hjælp til trykning af bogen

Fortalt af Nissen paa Loftet 
alias Anders Shagembe frit efter Medicin Story

En Jesus- og Julemandsfri julefortælling
om nisser, solhverv, vinter & sommer


