”Det går inte att tävla i poesi
– det är därför vi gör det!”
- Bob Holman
En föreläsning om Poetry Slam

Utan Poetry Slam hade inte Ordkanon.se funnits. Nästan alla
av oss kommer från den litterära tävlingsscenen. Hos oss hittar
du svenska och nordiska mästare, erfarna Slam-arrangörer och
några av Sveriges bästa estradpoeter.

För frågor eller bokning mailar du oss på info@ordkanon.se. eller ringer 0737 292055.

Föreläsningen om Poetry Slam riktar sig först
och främst till skolpersonal, bibliotekarier och
kulturarrangörer.
Vi föreläser om hur vi arbetat pedagogiskt med
Poetry Slam för att stärka det skriftliga, det
muntliga och klassammanhållningen hos elever.
Vi ger dig idéer och verktyg för att själv
kunna arbeta framgångsrikt med Poetry Slam.
Poetry Slam kombinerar ett spännande
tävlingsmoment med sceniskt framträdande.
Det är mer än en tävling och mer än ett
poesiframträdande. Alla sorters texter är
välkomna och alla sorters personligheter. En
Slam-scen har plats för poeten, komikern,
grubblaren, rebellen, avantgardisten, rimmaren,
hiphoparen, romantikern och estradören.

Poetry Slam är en tävling i
muntligt framförd poesi och
spokenword. Texten framförs
enskilt och juryn består av
utvalda medlemmar av
publiken.
Reglerna är enkla:
Endast egenskrivet material
framfört utan rekvisita, musik
eller andra effekter och
texterna får ej vara längre
än tre minuter.
Det går utmärkt att göra
andra varianter av tävlingen
som till exempel coverslam,
lagtävling, improesi,
speedslam med mera.

När vi arbetar med Poetry Slam fokuserar vi
på tre saker:
• Skapa texten
• Göra texten levande på scen
• Att vara en bra publik

Ordkanons föreläsare har varit med och arrangerat flera SM i Poetry Slam, större Grand
Prix-Slam, lokala Slam, uppvisningstävlingar och Poetry Slam inom skolan.Vi föreläser om
arrangemanget, om hur texterna kan skrivas, om framförandet och om allt annat som hör
ett slam till. Du får allmänna tips men även förslag hur just ni kan jobba med Poetry Slam.

