
Hej kära skolelev! 
Vi skriver till dig för att DU behövs! På riktigt alltså.

Vi vill att du ska skriva en dikt! En dikt/historia/ 
iakttagelse där du berättar något om samhället 
som bara DU kan berätta. Oavsett om du har
skrivit dikter/historier tidigare eller avskyr bok-
stäver så kan just din historia bidra till förändring 
i samhället.
     Så här kommer det gå till: Vi vill alltså att du 
ska skriva en dikt eller en betraktelse av den 
värld du lever i. Vi kommer skriva musik till just 
DIN dikt och spela den med DIG när vi kommer 

till din skola. (Vi kommer inte kunna göra allas, 
men mer om det senare)
     Vi spelar dessutom in det, så du kan dela 
vidare på tiktok eller nått... Kom ihåg att det bara 
är DU som kan berätta om DIN verklighet. De 
historier som finns i oss är vad som tillsammans 
bildar samhällets röst. MEN! om vi slutar att 
skriva, spela och dansa så kommer VÅRA och 
samhällets historia tillslut berättas av någon 
annan, någon som inte vet hur det är att vara VI.

POESIN &
MUSIKEN 
behöver er! 
(Nu och för alltid!)



Vad är Poesi?
Poesi är ord, ibland flera ord 
som bildar en mening.

Ibland anar man bara vad den betyder och 
ibland är den lika tydlig som när man sätter 
bollen i krysset och hela stadion vrålar av lycka! 
Poesi är ett hantverk, man kan väga varje ord 
i munnen eller på pappret i flera veckor. Eller 
så är det bara något som forsar fram från din 
hjärna ner på pappret. Kanske för att man helt 
enkelt inte kan låta bli att uttrycka det man vill 
säga. Man kan skriva en dikt utifrån ett visst 
ämne eller bara fritt i från huvudet.

Vad är Jazz? 
Jazz är en musikstil som har 
sina rötter i 1920-talets New 
Orleans.

Men varför spelar ni så gammal musik nu 
2022?
     – Jazzen har sedan födelse färdats över
världen och tagit nya skepnader. Det som gör 
jazzen helt unik är att man får IMPROVISERA.
Att improvisera betyder att man får spela de 
melodier och rytmer man själv vill uttrycka.

Va? Får man spela precis vad man vill?
     – Både ja och nej. Man får spela vad man 
vill så länge man lyssnar på sina medmusiker. 
Att lyssna samtidigt som man spelar är en av 
jazzens stora styrkor. Att uttrycka dina känslor 
med toner samtidigt som du lyssnar på någon 
annans uttryck skapar jazzens helt unika ljud. Om 
man liknar jazzens samspel med ett samhället 
så skulle man kunna säga att alla har friheten att 
uttrycka sig så länge man gör det med respekt 
och förståelse för andra människor.



Vilka är vi?
Bob Hansson (Poet), Tobias Wiklund (Jazzmusiker/Kom-
positör) och succé-bandet ”Backlura” har tillsammans 
skapat ett explosivt musikaliskt universum där några av 
Sveriges bästa och mest anlitade jazzmusiker möter en av 
vår tids mest hyllade Poeter

Skriv en dikt!

Ge dikten till din lärare.

Skolan kommer på något bra och kul 
sätt att utnämna två poeter i varje sko-
la/klass som får komma upp och läsa 
sina dikter med specialskriven musik.

På konsertdagen kommer vi till sko-
lan och övar/repar med dom utvalda 
poeterna.

Konsert! Vi har en konsert med jazz 
och Poesi för er ca 45 min, på slutet 
av konserten är det äntligen dags för 
poeterna att komma upp till publikens 
jubel och framföra sina dikter tillsam-
mans med bandet!

Uppträdandet spelas in OCH om du 
tyckte att det blev BRA! så kan du dela 
vidare i dina sociala medier!

(Nödbroms! OM scenskräcken slår till på 
konsertdagen så hjälper vi dig. Vi kan läsa 
den samtidigt som dig eller läsa upp din 
dikt utan att du behöver vara på scenen.)
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Alla behövs, alla gör skillnad och alla har rätt att 
berätta sin egen historia i detta projekt. Detta 
är en öppen inbjudan till ungdomar på skolor
runt om i landet att berätta något om sina liv
med hjälp av poesi.
     Projektet är utformat som en konsert-turné
över stora delar av landet där elever i 40 min
får lyssna till inkluderande Jazz. Konserten är
i första hand ett unikt tillfälle att bredda sin
kulturella förståelse för poesi/musik och hur det
kan gå till när dessa två konstarter möts, i andra 
hand ett inkluderande samtal med eleverna om 
musik/poesi samt vilken roll den spelar i deras liv. 
Till sist har varje skola genom ett demokratiskt 
val (Veckor innan konserten) röstat fram två 

bidrag (av olika kön/ickeB) där upphovspersonen 
får läsa sin dikt med specialkomponerad musik. 
    Detta är en inbjudan från oss till alla elever 
i Sverige att delta och ge insikten att deras 
uttryck kan beröra oavsett bakgrund, kön eller 
samhällsklass. Elevernas bidrag kommer sedan 
(om medgivande ges) att spelas in och ges ut 
som en digital streamingprodukt där “poesi 
från hela Sverige” tillsammans med musiken 
presenteras. Projektet ämnar genom en stark 
konstnärlig och inkluderande upplevelse förstär-
ka barn och ungas kulturella deltagande samt 
skapa en förståelse för poesi/musik genom en 
högkvalitativ upplevelse med några av landets 
främsta utövare.

Till alla lärare, som också BEHÖVS!
Ett uttryck där det talade ordet står i fokus och musikens 
inneboende demokratiska grundvärderingar hyllas. 

POESIN &
MUSIKEN 
behöver er! 
(Nu och för alltid!)


