Bilaga 1. Till Pressmeddelande Poesimelodi nominerat till 2032-stipendiet

Om Poesimelodi: Barns dikter tonsätts av unga – och blir till vuxet
storbandssväng
”Poesimelodi är ett musik- och poesiprojekt för barn och unga med intresse för ord och
bokstäver. De egna orden blir till musik i händerna på Norrbotten Big Band.
Tanken med projektet var att samla in dikter av olika karaktär och innehåll för att sedan låta
unga elever vid länets musik- och kulturskolor komponera melodier. Med andra ord
förvandla poesi till melodi. Melodierna arrangeras och anpassas sedan för att slutligen
framföras av de professionella musikerna i Norrbotten Big Band. Den tonsatta poesin ska
spelas för en ung publik.
Projektet görs i samarbete mellan Polarbibblo, en sajt som drivs av Norrbottens
Länsbibliotek, och Norrbottensmusiken. Genom åren har många barn skrivit och publicerat
dikter på Polarbibblo.se (tidigare Barnens Polarbibliotek).
– Det fria formatet gör det lätt att skriva ner tankar om stort och smått. Barnens dikter på
Polarbibblo handlar just ofta om vardagliga iakttagelser. De är fina och skulle ha potential att
utvecklas vidare med ledning av professionella författare. Skrivarskolan på Polarbibblo med
lyrik som tema kan vara ett stöd i detta. Men det finns fler sätt, säger Polarbibblos redaktör
Regine Nordström apropå musiksamarbetet.”
Från Bolla.se, Statens kulturråd

Under hösten 2014, 13-21 oktober, spelades de färdiga verken i en skolkonsertturné med
Norrbotten Big Band som besökte Luleå, Älvsbyn, Gällivare, Pajala, Piteå och Arvidsjaur
”Idag kör vi vidare på vår skolturné Poesimelodi i Piteå där vi har med oss eleven Isak
Lundberg på sång. I publiken sitter 12-åriga eleverna Arvid och Isaac som får höra sin dikt
Livet spelas upp. Vi spelar också dikten Vårlängtan, skriven av en hel skolklass från Rosvik,
och de barnen är också på plats och lyssnar. Fint! Vi avslutar varje skolkonsert med Albins
stora hit Jag vill vara din soldat - med Britta som rappar och sjunger. Succé bland eleverna!”
Inlägg på Norrbotten Big Bands facebooksida.
Poesimelodi har ingått som en del i Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda. Projektet drivs av
Biblioteken i Norrbotten som är namnet för folkbibliotekens samarbete kring bland annat bibliotekssystem och
webbplatser.
Länkar:
Konsert2032.se
Poesimelodi på Polarbibblo
Poesimelodibloggen
Norrbottensmusiken: facebook
Norrbotten Big Band: facebook
Bolla.se
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