”Att skriva är att
lära sig om sig själv.”

Skapande skola		

Mårten Melin

Aktivt deltagande
När jag träffar elever i skolan medverkar de alltid aktivt. Oftast genom att skriva
själva: poesi, prosa och/eller seriemanus. Förutom att göra skrivövningar talar vi
också om texten, om förståelsen och upplevelsen av den. Självklart skräddarsyr jag
besöket efter de önskemål som finns.
Poesi
Poesi är ett språk som alla människor har rätt till, även barn. Men ibland hamnar
poesin i skymundan i skolan och det är synd, för med lite hjälp kan barn skriva
finfina dikter. Och samtidigt lära sig mycket om sig själva. Flera av mina böcker är
diktsamlingar.
Prosa
Med mina egna romaner som grund - och utifrån barnens egna erfarenheter - visar
jag hur eleverna bygger upp en berättelse och vad de ska tänka på när de gör det.
Till exempel hur de skriver en spännande början - och hur de inte behöver skriva ut
allt.
Seriemanus
Att skriva ett seriemanus och sedan lämna det vidare till någon annan som tecknar
upp det är kul – och lärorikt! Här gäller det att ge klara instruktioner och sedan
se om resultatet blev som en tänkt sig. Som mångårig författare till serietidningen
Bamse kan jag snabbt visa vad eleverna ska tänka på.

Kostnad
Kostnad
Klassbesök (under samma dag)
En lektion
till 60 minuter			
4000 kr 7500 kr
Upp
till fyraupp
lektioner
(max 60 min)/klass (max 35 elever)
Två lektioner				5000
kr 7500 kr
Aulasamling
(max 60 min) (fler än 35 elever)
Tre lektioner				6000 kr
Fyra lektioner				8000
kr
Kostnader
för resor och logi tillkommer.
Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt.
För bokning och information välkommen att kontakta Författarförmedlingen.
(Författarbesök i skolan är momsbefriade.)
www.forfattarcentrum.se
För bokning och information välkommen att kontakta Författarförmedlingen.
www.forfattarcentrum.se
För mer information gå in på på www.martenmelin.se
Ta gärna kontakt med mig via e-post på marten@martenmelin.se
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Jag debuterade 2003 med poesiboken Mera glass i däcken. Sedan
dess har det blivit många fler
böcker. 2011 fick jag Nils Holgersson-plaketten för Som trolleri
och året därpå blev jag nominerad till Augustpriset för min
diktbok Jag är världen. Många av
mina böcker är uttalat lättlästa.
Några boktitlar:
Isdrottningen
Bodils nya frisyr
Spöksystrar: Den förhäxade huset

