
SKAPANDE	  SKOLA:	  Louise	  Halvardsson	  
	  
”Louise	  poetiska	  föreställning	  var	  precis	  vad	  vi	  letade	  efter:	  proffsigt	  och	  
pedagogiskt.”	  –	  Maria	  Nilsson,	  svensklärare	  på	  Kungshögsskolan,	  Ljungby	  
	  
"Louise	  har	  ett	  mycket	  bra	  bemötande	  gentemot	  ungdomar	  och	  hon	  fångade	  
dem	  med	  sin	  humor	  och	  sin	  ärlighet."	  –	  Lisa	  Mårtensson,	  kultursekreterare,	  
Ulricehamn	  
	  
	  
Skriv	  fri	  poesi	  inspirerad	  av	  Poetry	  Slam	  
Kan	  poesi	  vara	  kul?	  Till	  och	  med	  coolt?	  Kan	  man	  verkligen	  
skriva	  en	  dikt	  till	  sin	  telefon?	  Vad	  händer	  om	  man	  viskar	  
eller	  skriker	  sin	  dikt?	  På	  ett	  lekfullt	  sätt,	  och	  med	  exempel	  
från	  både	  egna	  och	  andras	  dikter,	  går	  Louise	  igenom	  
poetiska	  stilbegrepp.	  Hon	  tipsar	  även	  om	  kroppsspråk,	  
mimik	  och	  tonlägen.	  Flexibelt	  upplägg:	  
inspirationsföreställningar	  med	  skrivtips	  och/eller	  
konkreta	  workshops.	  	  
	  
Livskunskap	  med	  identitetstema	  
Louise	  berättar	  om	  resan	  från	  tyst	  och	  blyg	  småstadstjej	  till	  

världsvan	  författare	  och	  scenpoet.	  Hon	  pratar	  
om	  utanförskap	  och	  tillhörighet,	  att	  känna	  
ambivalens	  vad	  det	  gäller	  tonårens	  ”riter”	  
som	  sex	  och	  alkohol.	  Hon	  tipsar	  
om	  dagboksskrivande,	  hur	  man	  kan	  göra	  
fiktion	  av	  sin	  egen	  verklighet	  och	  leka	  med	  
identiteter	  genom	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  någon	  
annans	  situation.	  

 
Svenglish:	  kulturmöten	  och	  kulturkrockar	  

Louise	  berättar	  om	  likheter	  och	  skillnader	  
mellan	  England	  och	  Sverige.	  Baserat	  på	  
hennes	  upplevelser	  då	  hon	  reste	  runt	  och	  
bodde	  hos	  30	  personer	  i	  Sverige	  och	  England	  
under	  30	  veckor	  och	  ställde	  30	  frågor.	  Denna	  
föreläsning	  kan	  fås	  både	  på	  svenska	  och	  
engelska.	  	  
 

 
	  
Arvode,	  Författarcentrums	  rekommendationer:	  
	  
1	  lektion*	   	   	   3000	  kr	  
2	  lektioner	   	   4000	  kr	  
3	  lektioner	   	   5000	  kr	  
4	  lektioner	   	   6000	  kr	  
Storsamling	   	   6000	  kr	  
	  
*Klassbesök,	  max	  60	  min,	  max	  35	  elever	  
 

	  

	  
Louise	  Halvardsson.	  Foto:	  Jenniann	  Johannesson.	  
	  
Louise	  Halvardsson	  föddes	  1982	  i	  
småländska	  Nässjö.	  I	  många	  år	  levde	  hon	  i	  
England,	  men	  bor	  numera	  i	  Göteborg	  där	  hon	  
är	  verksam	  som	  författare,	  föreläsare,	  
frilansjournalist,	  poet	  och	  poesicoach.	  
Hennes	  första	  roman	  vann	  
Författarförbundets	  pris	  Slangbellan	  för	  
bästa	  ungdomsdebut.	  Hon	  har	  tävlat	  i	  SM	  i	  
Poetry	  Slam,	  uppträder	  med	  
scenkonstgruppen	  SmutsKultur	  och	  har	  
släppt	  en	  diktsamling.	  Hon	  brinner	  för	  att	  
stärka	  ungdomars	  identitetsuttryck	  genom	  
det	  skrivna	  och	  talade	  ordet.	  I	  samband	  med	  
Cultural	  Olympics	  i	  London	  coachade	  hon	  
skolelever	  till	  final	  i	  ett	  nationellt	  
poesiprojekt.	  
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www.louisehalvardsson.com	  
	  
!	  louise.ha@gmail.com	  	  
	  
"	  070-‐5975336	  
	  
	  

Bokning	  sker	  via	  Författarcentrum,	  	  
www.forfattarcentrum.se/kontakt-‐forfattarformedlingen/	  


