Dikta med Oss
en poetisk resa med musik

Vad är dikta med oss?
Dikta med oss är en föreställning där du får pröva på att skriva dikter
tillsammans med en poet och två musiker.
Vi vill inspirera dig till att låta orden och musiken bli vänner med varandra.
För oss är en dikt en vacker bild av ord som kan ge dig en känsla
och musik är känslor och rytm inbakade i toner.
Vi ser fram emot att få höra dina dikter,

Uppgiften
Du får lyssna på två musikstycken
Välj ett av musikstyckena och lyssna på det flera gånger
Vilka bilder ser du framför dig?
Vilka känslor får du av musiken ?
Vilka ord tänker du på?
Skriv ner dina tankar och försök skriva en dikt som du tycker passar till musiken.
När vi ses nästa gång vill vi gärna att du läser upp din dikt för oss,
eller om du vill kan vi läsa den.
Vi kommer också försöka gissa vilket musikstycke du valde till din dikt.

Den slitna nallen
vid sidan av din säng
har så trötta ögon
Jag vet
att han inte somnar
för inatt
har han lovat
att vaka över dig
@Marie Strömberg 2021

Ligga i diket
titta i taket
grässtrå i munnen.
Ligga i diket.
Tänka på intet
molla och sjunga
ögonen tunga
tänka på intet.
Vara allena
bara försvinna
borta i gräset
vara allena.
@lars Huldén

APOKALYPS
Jag tänkte mig som barn
att om världen ginge under
så skedde det så här:
En jätte har en mörk sol
nere i sin mage.
När solen börjar brinna
i hans strupe en oväntad dag,
då sväljer jätten jorden
som en enda klunk vatten.
@Per Wästerberg

SYN
Har du sett en citrongul himmel
med gröna moln,
en blå skog
med svarta hästar i kritvit snö?
Har du sett den bilden
någon gång?
Göm den då i sparlakansväv
i en ask av cederträ
och bär den vid hjärtat.
Du får aldrig se den igen.
@Lars Lundkvist

Exempel på poesi som tonsatts
Vi har gjort en spellista på Spotify med tonsatt svensk lyrik du också kan använda som inspiration.
Spellistan heter “Dikta med oss” och innehåller 10 låtar.
https://open.spotify.com/playlist/4DEa9PbQvSzOXLTCf7IgZk
Julia Nyberg-Vårvindar Friska, tolkad av Helene Sjöholm
Gustav Fröding-Strövtåg i hembygden, tolkad av Mando Diao
Dan Andersoon-Jag väntar, tolkad av Sofia Karlsson
Harriet Löwenhjelm-Bön om Våren, tolkad av Freddie Wadliing
Karin Boye-Stjärnornas tröst, tolkad av Daniel Lemma
Stig Dagerman-Flykten valde oss, tolkad av Turid
Pär Lagerkvist-Det är vackrast när det skymmer, tolkad av Bo Sundström och Frida Öhrn
Evert Taube-Så länge skutan kan gå, tolkad av Lars Winnerbäck
Sonja Åkesson-Åkej, tolkad av Annika Norlin
Nils Ferlin-Stjärnorna kvittar det lika, tolkad av Nicke Andersson

