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Hoppas bli högskola
BALETTAKADEMIEN. Balettakademien i Stockholm har
ansökt om högskolestatus, det skriver SVT. Högskolestatus skulle innebära att avgiften på 26.000 kronor per
termin försvann. Dessutom skulle inte danssalarna bli så
trånga eftersom att skolan skulle gå runt ekonomiskt även
med färre elever, tack vare statliga bidrag. Om skolan får
ja på sin förfrågan om att bli högskola räknar man med att
Balettakademiens högskoleutbildning i dans kan starta
höstterminen 2018.
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procent av föreställningarna på svenska scener
dirigeras av kvinnor.
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MARIESTAD. Författarbesök drog i gång skrivtävling

Inspirerades att skriva

w

I onsdags gick startskottet för Författarcentrums skrivtävling ”Jag
skriver i dina ord” som
riktar sig till gymnasieelever i hela Sverige.
Vadsbogymnasiet fick
besök av författaren Maria Bielke von Sydow.

w

När MT tittar förbi Vadsbogymnasiet pågår workshop
med estetklasserna och de
som har valt skrivande som
individuellt val. Eleverna
utgår från Maria Bielke von
Sydows bok ”Skrivande
röster - inspirationsbok för
skrivsugna”.
– Vi ska skriva en novell
och vi kommer att bli klara
med den på en timme. Ju
mindre tid, desto mer kreavitet! uppmanar författaren
Maria.
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Novell på tio minuter

Maria Bielke von Sydow
gav eleverna skrivtips och inspiration.
FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

Alfred Berntsson föredrar att skriva poesi, men både han
och kompisen Axel Lindgren fick testa novellskrivande.
vet, kommenterar Maria.
I vanliga fall skriver Alfred
dikter, efter att i åttonde
klass ha blivit influerad av
Nils Ferlins poesi. Oftast
kommer inspirationen från
bara ett ord.
– Jag vill skriva som han
gör; bitter samhällskritik,
lite tråkigt men väldigt livfullt.
– Novell är egentligen

inte min grej, jag vill skriva
en sak och mena någonting
helt annat, säger Alfred som
planerar att ge ut en diktbok.

Applåder och beröm
Ytterligare två modiga elever läser upp sina texter och
möts av applåder och lovord
från Maria.
– Jag gillar formuleringen
”hela mitt liv är en måndag”,

Marias bok inspirerade.

Vilma Johansson fick lära sig skriva en novell på tio minuter.

den talade direkt till hjärtat,
berömmer hon Karin Erikssons text.
Efter en hel dag av föreläsningar och workshops
med olika klasser på Vadsbogymnasiet är Maria nöjd
och imponerad av eleverna.
– Jag ville förmedla glädjen att lära sig att uttrycka
sig i skrift. Att det finns enkla övningar som uppmuntrar

skrivande så att man kommer ifrån det där att det ska
vara torrt och tråkigt och att
det viktigaste är att det är
grammatiskt rätt.
– Jag hoppas verkligen att
många av eleverna är med i
den nationella skrivtävlingen och att jag har bidragit
med inspiration.

Jennie Hilli-Sjöqvist

Jag skriver
i dina ord
Författarcentrums skrivtävling ”Jag skriver i dina
ord” går ut på att eleverna
ska skriva egna texter med
inspiration från redan befintliga dikter eller låttexter. Tävlingen är öppen för
elever i hela landet.
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Efter tio tysta minuter med
fullt fokus på skrivandet
undrar Maria ifall någon vill
läsa upp sin novell. Alfred
Berntsson, 18, som går tredje året på estetprogrammet,
är först ut.
– Där satt den, på tio minuter! Hela intrigkurvan,
mycket bra. Fantastiskt skri-

TIPS.

w

Berömmande ord

w

Efter att novellens grundpelare beskrivits får eleverna i
uppgift att skriva ner tre
ting, tre ställen de gillar, tre
saker de är rädda för samt tre
personer de gillar respektive
ogillar. Sen väljer de ett ord
ur varje kategori och utifrån
dessa ord får de tio minuter
på sig att skriva sin novell.
Men innan elevernas tankar släpps fria på pappret
sätter sig Maria vid en keyboard och börjar spela Här
kommer Pippi Långstrump
för att exemplifiera hur olika
uttrycksformer kan kombineras.
– Den här låten är gjord
i dur, alltså en glad melodi.
Om vi sänker den så får den
ett annat djup. Samma sak
gäller med texter; om ni
har en text som går i dur så
testa att göra vissa ställen till
moll, då blir det mer spännande.
Hon fortsätter genom att
spela ett ackord baklänges
och förklarar fördelarna
med att ändra kronologin i
texten.

