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Blackout Poetry med Brønderslev Forfatterskole – rider og drejebog 
 

Kontaktperson: Louise Eltved Krogsgård  
Mail: louise.eltved.krogsgaard@99454545.dk 
Mobil: 22626128 
Tilmelding nødvendig: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
Evaluator af forløbet: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
 
Målgruppe: fra 14 år 
Program: 
2 x 45 min eller 1 ½ time 
Undervisning med power point og efterfølgende workshop 
Aftal med underviseren (elever fra Brønderslev Forfatterskole) hvornår de vil have pause i forløbet. 

o Velkomst, præsentation af den unge forfatter incl. lille oplæsning af egen tekst 
o Hvad er Blackout Poetry, introduktion og billeder af værker 
o Oplæsning af værker 

Forplejning: (Indsæt ansvarlig) 
Forslag til forplejning: Kaffe og kage /sodavand og popcorn / vand og frugt 
 
Arrangementet kan med fordel afholdes under Kulturkaravanedagene, men der er også mulighed for at afholde det inden og udstille 
digtene under Kulturkaravanens dage. 
 

Krav til afholdelse: 

 Tid: 1½ time / 2 x 45 min. Da aktiviteten er styret igennem proces er det ikke muligt, at deltagerne kan gå til og fra arrangementet 

 Krav til lokale: Et lokale med borde, stole og mulighed for at tegne og skrive 

 Mulighed for at vise en power point, så lokale med pc og projektor, internet og højtalere 

 Kuglepenne og papir til alle deltagere 

 Evt. forplejning – må forventes afholdt af arrangøren  
Antal deltagere: 1 skoleklasse eller svarende hertil. Aktiviteten kan gennemføres ned til hold på 6-8 personer. Det er også en 
mulighed, at Biblioteket inviterer til et åbent arrangement, som kan gennemføres ved mindst 8 tilmeldinger. 
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Før 
arrangementet

• Før (Kulturkonsulenten)

• Find relevant gruppe, som kan tilbydes projektet, folkeskoleklasser (fx 
skoleklasser i overbygningen, daghøjskoler, gymnasieklasser, 
produktionsskoler, valgfagshold, skrivehold, læseklubber eller andre 
grupper som har lyst til ord, som du synes tilbuddet skal gives til) Lav 
aftale om, at gruppen kan deltage, der skal afsættes min  1½ time/2x45 
min.

• Kontakt leder af Brønderslev forfatterskole Louise Eltved Krogsgård på 
louise.eltved.krogsgaard@99454545.dk for at lave en aftale om tid og sted 
for arrangementet.

• Hvis biblioteket skal inddrages, så tag kontakt hertil

• Find steder, hvor eleverne kan lave workshoppen, sørg for der kan afspilles 
en power point med lyd og internet samt mulighed for mørklægning. Husk 
papir og kuglepenne til alle. Der skal være en pc til rådighed

• Undervisningens power point hentes på hjemmesiden

• Da underviserne er unge tidligere elever fra Brønderslev Forfatterskole vil 
det være godt at der er en tydelig vært omkring arrangementet, som kan 
hjælpe med alt det praktiske

• Find relevant medarbejder, der kan dokumentere/evaluere projektet, evt 
klasses lærer, som kan udfylde evalueringsskema

• Find sted, hvor digtene kan udstilles
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Før 
arrangementet

• Før (Bibliotekets personale, eller hvem der skal stå for arrangementet)

• Find ud af om I har materialer (kasserede bøger) der kan bruges til 
workshoppen, ellers lav aftale med Louise Eltved Krogsgård om at 
medbringe bøger. Du kan evt kontakte dit lokale bibliotek, og høre om de 
har kasserede materialer til brug.

• Overvej forplejning til arrangementet, fx kaffe og kage, sodavand, slik og 
saft

• Find sted, hvor digtene kan udstilles, og aftal med deltagerne hvor og 
hvornår de kan hente deres digte.

• Da underviserne er unge tidligere elever fra Brønderslev Forfatterskole vil 
det være godt at der er en tydelig vært omkring arrangementet, som kan 
hjælpe med alt det praktiske

• Husk at opstille pc med lyd internet og projektor. Hent arrangementets 
powerpoint på hjemmsiden

• Kuglepenne og papir til alle
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Under

arrangementet

• Under (Elever fra Brønderslev Forfatterskole)

• Afhold undervisningen efter den aftalte power point.

• Husk at få lagt en tidsplan, der passer til gruppen

• Overhold tider

• Husk alle digte skal handle om hverdagsglimt

• Opsamle på gruppernes digte

• Aftal med grupperne om de vil have deres navn på og vil udstille deres 
værk

• Arrangementets arrangør:

• Evaluer gruppen og skriv et sammendrag til kulturkonsulenten sammen 
med billeder fra arrangementet, find ud af tilladelse til at bruge billederne

• Forplejning i evt pause efter oplæg
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Opfølgning

arrangementet

• Efter (Elever fra Brønderslev Forfatterskole)

• Tag billeder af digte og gruppe, få tilladelse til at de må bruges på 
facebook.

• Send billeder af gruppe og digte til Louise

• Spørg deltagerne om de vil have deres digte udstillet

• Efter (Kulturkonsulenten)

• Evaluering se skema

• Deling af digte og billeder på relevante kommunale facebooksider, 
bibliotekets facebookside samt Kulturkaravanes facebook og instagram

• Få de udvalgte digte udstillet sammen med beskrivelse af metoden


