Et kærligt los til din indre juleperfektionist!
“24 Julekalender” er en analog julekalender i bogform med 24 små, finurlige
opgaver, der lægger op til kreativitet med kant i december. Vi ønsker med
julekalenderen at udfordre den perfekte, iscenesatte jul og bringe mere leg
og glæde ind i december.
•
•
•
•

En julekalender i bogform med 24 finurlige opgaver.
En sjov og uforpligtende nedtælling til juleaften.
En utraditionel julekalender uden faste regler eller facit – kun ønsket om,
at den vil bringe sjov og glæde ind i december.
Hver udfordring kan klares på få minutter – eller det kan tage hele dagen…
– kan laves alene eller sammen med andre.

Nødvendige hjælpemidler: en blyant, en saks, lim eller tape – og lidt humor og
fantasi. Måske også: Farver og glimmer.

2 nye udgaver i 2018
I år lancerer vi 2 nye udgaver:
• ”24 Julekalender VIOLET”
• ”24 Julekalender GRØNLYSEBLÅ”
Det er også fortsat muligt at bestille udgaverne ”GRØN”, ”RØD” og ”GRÅ”
– se målgrupper for de 5 bøger nederst på denne side.

Tankerne bag 24 Julekalender
For os juleelskere er nedtælling til jul i form af julekalendere en vigtig
del af december måned.
De seneste år er der kommet mange julekalendere på markedet med lækkerier til
maven og ganen, men vi har savnet noget med mere sjov og kant.
Vores bud er en julekalender, der pirrer fantasien og kreativiteten. En
kalender man kan sætte sit personlig præg på og som spreder hygge og glæde.

Fakta om ”24 Julekalender”
17x24 cm
25 siders indhold
Spiralindbundet
Sort/hvid indmad · Farvet omslag
Udsalgspris: 50,00 kr.
24 Julekalender findes i fem udgaver:
· VIOLET til juleperfektionister fra ca. 16 år
· GRØNLYSEBLÅ til børn fra ca. 5 år
· GRØN til børn fra ca. 8 år
· RØD til juleelskere fra ca. 16 år
· GRÅ til juleskeptikere fra ca. 16 år
Web:
24Julekalender.dk
Facebook: 24Julekalender
Instagram: @24Julekalender

Idé og tilrettelæggelse
Inge Rigmor Østerby
Lise Glindvad

Kontakt
Forlaget CYKLAME
Lundgårde 13
8620 Kjellerup
Mobil: 2512 8802
Mail: inge@cyklame.dk

Forside ”24 Julekalender” VIOLET 2018.
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ke i øret
En pind til at stik
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Tjek af hver dag, hvordan
det gik med dit kalenderlys
– brug symbolerne herunder
eller find på nogle selv
Perfekt afbrænding
Brændt for langt ned
Jeg gør det i morgen
Der gik ild i dekorationen
Fuck det kalenderlys
Fuck det kalenderlys, det sner!
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Test: Fortjener du en

i år?
Sæt nålene på

juletræet

Har du været en god kæreste/ven i år?
PYT! Køb en gave
til dig selv

Har du hele året været mod andre,
som du ønsker, de skal være mod dig?
PYT! Køb en gave
til dig selv

Har du været god ved dyr i år?
PYT! Køb en gave
til dig selv

Har du levet grønt og bæredygtigt i år?
PYT! Køb en gave
til dig selv

Har du dyrket regelmæssig motion hele året?
Seriøst?
Køb en glorie
til dig selv!

PYT! Køb en gave
til dig selv

Eksempler på sider fra ”24 Julekalender” VIOLET 2018. Vist i ca. 50% størrelse.

Forside ”24 Julekalender” GRØNLYSEBLÅ 2018.
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Julehumørsmiley

– farv en stribe hver dag

Julehumørsmiley

Kalenderlys
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Julemonster

18/07/2018 12.48

Fæld

et juletræ

24julekalender_barn_2018.indd 41

18/07/2018 12.48

Ideer:
> Hug
> Sav
> Slå
> Klip
> Riv
> ....
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Eksempler på sider fra ”24 Julekalender” GRØNLYSEBLÅ 2018. Vist i ca. 50% størrelse.
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Tegn et julemonster, der kigger ud
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