
 

Magikaos på biblioteket   
Harry Potter-inspirerat lajv på biblioteket 

Fick du aldrig din uggla från Hogwarts? Nu har du din chans att i två timmar få kliva in i 
en magisk värld. Innan du går hem kommer du ha varit med om magi, kraftfulla ritualer 
och ha löst ett mysterium. 
 
I brevet som kom hem stod det att 
du var trollkarl/häxa och hade 
kommit in på den magiska skolan 
Draupner! Det kom med ett paket 
med skolans kläder och ett brev 
där du blivit kallad till ett möte 
för att få veta mer om skolan och 
vad du behöver skaffa inför att 
terminen skulle starta. Mötet 
skulle vara på biblioteket och nu 
står du här förväntansfull och 
undrar vad som kommer hända. 
Varför är det trollkarlar och 
häxor på biblioteket? Vad är det 
som pågår? Varför känns det som 
att allt inte står riktigt rätt till? 
 

“Allt var jättekul!” - Harry 9 år 
 

Paketets tema och innehåll: 
Magikaos på biblioteket är ett lajv där förutom att uppleva ett äventyr i en magisk värld 
får deltagarna även lära sig hitta inne på biblioteket och lära sig fråga bibliotekarien om 
hjälp med att hitta böcker. Vi har med all dräkt och rekvisita som behövs. 

Tidsåtgång: 
Två timmar för deltagarna. En timma 
“förprepp” för vår personal och ca en 
halvtimme efteråt. 
 
Målgrupp: 
Barn i åldern 9-12 år. 
 
Antal deltagare: 
Max 15 per speltillfälle. 

Lokalbehov: 
Inne på biblioteket. Det gör inget om det 
är andra besökare där samtidigt. Behövs 
tillgång till antingen ett rum med två 
ingångar eller två olika rum för ombyte 
för vår personal. 
 
Vuxna medverkande: 
En bibliotekarie som medverkar och 
spelar en roll med visst ansvar för 
deltagarna.  

 
 

 
 

 
Kontakt 
För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se. 
Det finns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se. 


