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Det norrbottniska
musik- och poesiprojektet Poesimelodi
vann 2032-stipendiet
2014!

Det prisvinnande projektet och
skapandesuccén Poesimelodi
kommer tillbaka!
”Att spela med Norrbotten Big Band var sjukt roligt.”
Albin, 12 år
”Jag har aldrig tänkt på att jag själv kan skriva låtar,
och nu gjorde jag en låt som jag spelade upp med
Norrbotten Big Band. Det lät mycket bättre än jag
trodde.” Måns, 13 år
”Det fina med Poesimelodi är att barn i så många
olika led och i olika åldrar får mötas över dikter och
musik, och höra framföra den tillsammans.”
Nadia och Liv, 17 år
Ja, det är bara några åsikter från förra gången det
begav sig. När Poesimelodi genomfördes under
2013-2014 blev det en dundersuccé av det slag som
ingen hade kunnat förutse och involverade barn och
unga i länet i många olika led. Barn skrev dikter som
de skickade till Polarbibblo.se. Dikterna tonsattes
sedan av elever på Kulturskolorna i länet och
arrangerades sedan om av musiker i Norrbotten Big
Band, som därefter turnerade till skolor i länet där
de tonsatta dikterna spelades upp. På scen deltog
elever på sång och instrument och i publiken fanns
de barn som från början skrivit dikten. Nu gör vi om
det hela och diktinsamligen har börjat.

Skriv-drop-in
på Piteå Summer
Games i
sommar!

Games finns vi på
Mixed Zone och
kommer att arrangera
skrivarverkstäder på
lördagen.
Under hösten väljs
10 dikter ut av en
jury bestående av
sångerskan Britta
Bergström, aktuell
från Eurovision Song
Contest där hon
körade bakom Måns
Zelmerlöw och i höst aktuell i TV4-succén Så
mycket bättre och saxofonisten Joakim Nilsson
från gruppen Movits samt Polarbibblos redaktörer
Sandra Selberg, Bodens stadsbibliotek och
Susann Funck, Sjulnäs bibliotek. Dikterna kommer
sedan tonsättas för att spelas upp av Norrbotten Big
Band under en skolturné i länet 2016.
Poesimelodi är ett samarbete för, av och med
ungdomar, och mellan Polarbibblo som drivs av
Norrbottens länsbibliotek och folkbiblioteken i
länet samt Norrbottensmusiken.

Regine Nordström, initiativtagare till projektet
och redaktör för Polarbibblo.se berättar:
– Vi har publicerat 120 dikter redan nu (31 juli
stänger vi inkorgen). Under Piteå Summer
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