KREATIV SKRIVNING

Katrinebjergskolen 7.a
2020

FORFATTERSKOLEN FOR BØRN OG UNGE
i Aarhus Billed- og Medieskole

Sproget er et materiale, som kan undersøges og udforskes. Vi ønsker
med workshoppen ’kreativ skrivning’ for skoleklasser i Aarhus Billedog Medieskole at give børn og unge erfaringer med det poetiske og
sanselige i sproget. Workshoppen giver børn og unge direkte kontakt
med forfattere og skrivning som kunstnerisk udtryksform.
Mads Mygind var underviser på forløbet med 7.a fra Katrinebjergskolen.
Man kan også gå til forfatterskoleforløb i fritiden i Aarhus Billed- og
Medieskole.
God fornøjelse med teksterne!
Hanne Algot Jeppesen
Leder, Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune

jonas
Kan et menneske godt være et dyr?
Kan dine drømme godt ske i virkeligheden?
Kan penge gøre dig glad?
Har din krop over 1 million knogler når du bruger dem?
Kan alle snakke det samme sprog?
Kan en 15 år gammel dreng være klogere end en 20 år gammel
mand?
Er det mennesker der gør dig glad eller er det penge?
Findes der rumvæsener i rummet?

faisal
Må en sanger gerne spise ost?
Synger hunde på fransk?
Hvad drømmer du om når du ikke drømmer?
Kan du løbe på vandet og svømme på samme tid?
Hvorfor kommer 6-tallet efter 5?
Danser du på andre sprog?
Kan blinde mennesker drømme?
Hvordan kan en mand lave en computer der er klogere end mennesket selv?

roar
Hvorfor kan man ikke bruge store bogstaver inde i et ord?
Hvorfor eksisterer spørgsmålstegnet?
Hvad skal jeg skrive?
Hvorfor bruger alle ikke det samme sprog og den samme valuta?
Hvorfor forventer alle at man gør sit bedste?
Hvem er det egentlig der får dig til at sove om natten?
Hvorfor synes folk at klovne er mere uhyggelige end løver og anakondaer?
Hvor er det man kommer hen når man dør?
Hvornår ved man at man er ved at dø?
Hvad er det der dræber dig?

mathias
Hvorfor har jeg en grim håndskrift?
Hvorfor skal skole være så kedeligt?
Hvorfor skal vi sidde i dette lokale?
Hvorfor kan vi ikke skrive på computer?
Burde jeg have flere idéer?

isak
Er der andre der heller ikke vil det her?
Er der andre der synes det er kedeligt?
Er skole dårligt?
Er skole kedeligt?
Er det sjovt at sove?
Er det sikkert at sove?
Er det her spild af tid?
Virker uret ikke?
Virker lampen?
Kan I fikse det?
Taler du?
Hvor varm er solen?
Sover du stadig?
Er der stille?
Er der skole i dag?
Larmer det?
Er din bror eller søster irriterende?
Er du sur?
Er du sulten?
Er du træt?
Er du vågen?
Er du i skole?
Er du på arbejde?
Er du hjemme?

natalie
Hvorfor dør folk af covid-19?
Hvorfor regner det næsten altid i DK?
Vokser penge på træerne?
Hvorfor hedder spørgsmål spørgsmål?
Hvorfor bliver man deprimeret?
Hvorfor er man aldrig god nok?

dicte
Hvorfor?
Hvorfor ikke?
Hvorfor græder du når der ikke er noget at græde over?
Hvorfor griner du når der ikke er noget at grine over?
Hvorfor hader du alt og alle når der ikke er nogen grund?
Hvorfor siger man at livet er nemt når man skal være stærk for at
leve det fuldt ud?
Hvorfor skal alt være så svært?

bine
Foretrækker hunde menneskemad fremfor deres eget?
Kan vi risikere at Jorden går under i 2020?
Hvad er viskelæder lavet af?
Er vi aliens for liv på andre planeter?
Hvordan har folk snakket sammen da de skulle finde på ord?
Hvem har fundet på de navne man kan hedde?
Og hvad hed man før de blev opfundet?
Hvordan fandt man ud af hvilke ting der er giftige for mennesker?
Hvornår begyndte man at få kaniner, katte og hunde som kæledyr?
Og hvorfor?
Hvordan fandt man på tegnsprog?
Og hvordan forklarede man døve mennesker hvad det betød?

frida
Kommer man i himlen når man dør?
Hvorfor skal jeg skrive når jeg ingen idéer har?
Hvad skal jeg skrive?

rosemarie
Ligger der en pose med guld for enden af en regnbue?
Er fisk dummere end grise?
Er månen lavet af grøn ost?
Hvis ja, smager den så godt på knækbrød?
Findes der talende bjørne med røde hatte?
Hvad smager skyer af?
Kommer kakao fra indiske geder?
Hvad er et godt spørgsmål?

ifrax
Er et spørgsmål noget man vil have svar på?
Hvorfor skal man i skole hvis man bare kan lære det på internettet?
Findes der et forkert spørgsmål?

emil
Er Young Skoletaske en kendt person?
Hvor høj IQ har Beetlejuice?
Hvor gammel blev verdens ældste bjergged?
Er aber en dummere version af mennesker?
Er en dansker et bedre menneske end en svensker?
Er en vandflaske en flaske med vand eller vand med en flaske?
Findes der kun luft på Jorden?
Læser du lige nu fordi du skal eller fordi du har lyst?
Går du i skole fordi du kan lide det?

asger
Er jeg her?
Er vores øjne et vindue til vores hjerne?
Er vi i universet eller på Jorden?
Er alt en løgn?
Hvorfor er vi mennesker?
Er en hotdog en sandwich?
Har vi skæbner?

rasmus
Er menneskeheden I pre release?
Vil man blive husket på internettet efter man er død?
Er lektier nødvendige?
Er man klog eller var det bare nemt?
Er Playstation overhovedet godt?
Er midnat sent eller tidligt?
Er Gucci spild af penge?
Kan man viske noget helt ud?

akam
Er jeg sej?
Har du glemt at tage sko på?
Er mennesker en tegning?
Har du bukser på?
Har alle mennesker et hoved?
Er Jorden en verden?
Har en ko sko?
Er vi lavet af metal?
Er en plante en planet?
Har en gås en mås?
Er verden rund eller en pandekage?
Har vi knogler?
Hvad vil ske hvis en elefant sloges med en mus?
Går klokken rundt?
Er du en dinosaur?
Er mennesket født ud af en abe?
Er vi lavet ud af et spil?
Er Venus lavet ud af ost?
Hvorfor trækker vi vejret?
Hvorfor bliver vi gamle?
Har mennesker hår?
Kan du lide is?
Vil du gå ud og sejle?
Spiser du mad?
Har vi et navn?
Hvorfor spiller fodboldspillere på en firekantet bane?
Hvorfor vokser en plante?

thilde
Hvorfor er det forkert at tro på Satan?
Hvorfor lever jeg?
Hvad betyder ens udseende?
Hvorfor skal jeg være bange for at gå udenfor?
Hvorfor er jeg bange for at komme hjem?
Hvis jeg dør, vil du så være ligeglad?
Hvorfor må en pige og en pige ikke være kærester?
Hvorfor må man ikke være sig selv?
Er der noget galt med mig?

aleksandra

Hvorfor drømmer vi?
Hvad sker der efter vi dør?
Hvorfor er der så mange forskellige sprog?
Kan dyrene forstå når vi taler til dem?
Hvorfor er der så mange forskellige farver?
Hvad sker der hvis alle mennesker på Jorden dør?
Hvordan vidste personen der fandt på klokken hvad klokken var?
Hvorfor er det svært at være sig selv?

najma

Hvorfor gamer drenge?
Hvorfor siger voksne, at pengesedler ikke vokser på træer når pengesedler er lavet af papir?
Hvorfor smager usund mad bedre end sund mad?
Hvorfor kan dyr ikke snakke?
Hvorfor har vi ikke superkrafter?
Hvorfor kan vi ikke flyve?

Johannes

Hvorfor er vi her?
Er Danmarks sommer varm nok?
Hvorfor kan hunde ikke flyve?
Hvorfor er min lillebror en idiot?
Er der en grund til at vi går i skole?
Er et blads eneste mening at falde?
Er der en grund til at frygte?
Hvorfor har jeg ikke flere idéer?
Hvorfor sidder Jonas med hånden foran munden?
Burde jeg begynde på Fortnite igen?
Er det ukendte mere skræmmende end det vi ved hvad er?

AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

I Aarhus Billed- og Medieskole møder børn og unge kunstneriske
udtryksformer som tegning, kortfilm, maleri, arkitektur, tegneserie,
kreativ skrivning mm. Vi har en lang række fritidsforløb inklusiv et
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) for 16-25-årige. Derudover
underviser vi skoleklasser i kortfilm, animation, tegning og kreativ
skrivning.
Som særlig indsats for børn og unge i forskellige byområder har vi et
mobilt værksted – Kunstcamperen!
Se mere på www.aarhusbilledogmedieskole.dk

Aarhus Billed- og Medieskole
er støttet af
Aarhus Kommune

