
Inspirationsföreställning:	  Poetry	  
Slam	  med	  Louise	  Halvardsson	  
	  
”Louise	  poetiska	  föreställning	  var	  precis	  
vad	  vi	  letade	  efter:	  proffsigt	  och	  
pedagogiskt”	  
	  
	  -‐	  svensklärare	  på	  Kungshögsskolan,	  Ljungby	  
	  
Vad	  är	  Poetry	  Slam?	  
	  
Poetry	  Slam	  är	  en	  tävling	  i	  poesi	  där	  
deltagarna	  har	  tre	  minuter	  på	  sig	  att	  
framföra	  dikter	  som	  de	  själva	  har	  skrivit.	  Vem	  
som	  helst,	  oavsett	  bakgrund	  och	  erfarenhet	  kan	  delta.	  	  
	  
Nyligen	  gick	  årsfinalen	  i	  Göteborg	  Poetry	  Slam	  av	  stapeln	  på	  Café	  Hängmattan	  
och	  i	  höst	  börjar	  en	  ny	  säsong	  med	  kvalomgångar	  och	  då	  skulle	  det	  vara	  roligt	  att	  
få	  se	  nya	  poeter	  på	  scenen	  –	  kanske	  från	  just	  din	  skola!	  
	  
Vem	  är	  Louise?	  
	  
Louise	  Halvardsson	  har	  under	  tio	  års	  tid	  varit	  verksam	  som	  författare,	  föreläsare	  
och	  poet.	  Hon	  har	  vunnit	  kvaltävlingar	  i	  Göteborgs	  Poetry	  Slam,	  har	  tävlat	  i	  
SM	  och	  uppträder	  med	  scenkonstgruppen	  SmutsKultur.	  
	  
Hennes	  roman	  Punkindustriell	  hårdrockare	  med	  attityd	  vann	  Författarförbundets	  
pris	  för	  bästa	  ungdomsdebutant	  och	  hon	  har	  fått	  flera	  dikter	  publicerade	  i	  
tidsskrifter	  och	  på	  nätet.	  Hon	  jobbar	  med	  att	  stärka	  ungdomars	  
identitetsuttryck	  genom	  det	  skrivna	  och	  talade	  ordet.	  I	  samband	  med	  
Cultural	  Olympics	  i	  London	  2012	  coachade	  hon	  skolelever	  till	  final	  i	  det	  
nationella	  poesiprojektet	  Shake	  the	  Dust.	  
	  
Hur	  går	  det	  till?	  
	  
Målet	  är	  att	  inspirera	  ungdomar	  att	  skriva	  om	  det	  de	  brinner	  för:	  att	  få	  dem	  att	  
ställa	  sig	  på	  scen	  och	  berätta	  sina	  egna	  historier	  eller	  uttrycka	  åsikter	  inom	  
en	  lyrisk	  ram.	  Genom	  exempel	  ur	  sina	  dikter	  går	  Louise	  igenom	  litterära	  grepp	  
såsom	  alliteration	  och	  metaforer.	  Hon	  talar	  också	  om	  scenspråk	  och	  
scenskräck.	  Även	  om	  Poetry	  Slam	  är	  en	  tävling	  betonar	  hon	  att	  det	  inte	  är	  
poängen	  som	  är	  poängen	  –	  poängen	  är	  poesin.	  	  
	  
Arvode	  enligt	  Författarförbundets	  
rekommendationer:	  	  
	  
1	  lektion	   	   	   3000	  kr	  
2	  lektioner	   	   4000	  kr	  
3	  lektioner	   	   5000	  kr	  
4	  lektioner	   	   6000	  kr	  
Storsamling	   	   6000	  kr	  
	  

	  

Kontakt:	  
	  
! 	  louise.ha@gmail.com	   	  
" 	  070-‐5975336	  
www.louisehalvardsson.com	  
	  
Referenser:	  
	  
Maria	  Nilsson,	  Kungshögsskolan	  Ljungby	  
" 	  073-‐6413787	  
Liliann	  Kjelke,	  Brinellgymnasiet,	  Nässjö	  
" 	  0380-‐51	  88	  43	  
	  


