MUSIKCENTRUM VÄST presenterar: Workshop

Maud Lindström: Din berättelse är viktig!
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Det behöver inte vara svårt a� skriva en dikt eller låt. Det kan handla
om dig och di� liv. Och du kan skriva den alldeles själv. Med di� eget
språk. På dina villkor.
Maud Lindström kallar sig Sveriges enda oﬃciella
kärlekskri�ska bisexuella feminis�ska visar�st, krönikör och poet. Med si� rä�ramma språk och sina
personliga, roliga och hänsynslöst självutlämnande
texter sä�er hon ord på det som många tänker men
få vågar säga om kärlek, sex, iden�tet och makt.
I en inspirerande workshop delar Maud Lindström
med sig av sina vik�ga berä�elser genom egna
dikter och visor, och sina tankar kring vishistoria och
hur det är a� berä�a genom musik. På e� roligt och
engagerande sä� visar hon hur en dikt eller lå�ext

kan se ut och �psar om hur man kan komma igång
med a� skriva. Utan krav och med lusten som utgångspunkt får eleverna själva prova på a� u�rycka
sina egna berä�elser u�från sina förutsä�ningar.
Din berä�else är vik�g passar bra som Skapande
skola-projekt kopplat �ll ämnen som svenska, musik,
samhällskunskap och livskunskap, och kan med fördel vara en del av e� ämesintegrerat temaarbete om
�ll exempel kärlek, jämställdhet eller iden�tet.
”Jag tyckte det var roligt och väldigt intressant. Varje
låt sa�e igång tankarna.”
”Jag tycker a� det har varit jä�eroligt. När jag skrev
ﬁck jag veta saker om mig själv som jag inte ens visste a� jag tyckte eller kände.”
Elever i åk 8 och 9
Läs mer på:
www.mcv.se/sa-bokar-du/skapande-skola/

FAKTA
Ålder: 14-19 år
Längd: 90 minuter, inkl rast, men kan
anpassas
Deltagare: Max 30
Lokal: Klassrum eller liknande, lokal med
bänkar

www.mcv.se

mcv@mcv.se

Material: Papper och pennor
Pris: 6000 kr/dag. Då ingår två workshops.
Kostnader för resor, logi och traktamente
�llkommer. Ar�sten kan också ge en föreställning för större publik samband med
workshops, tex i aulan.
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