
VÆRKER
POESIMASKINEN, TALER TIL ET STED

TEMA
NYE FORTÆLLEFORMER

1. Poetry Battle (15 MIN.)

Gå til Poesimaskinen. Find ud af hvordan den virker og lav sam-
men med din gruppe et digt på Poesimaskinen. Gem jeres digt. 
Observer de andre grupper. Notér hvilke udtryksformer, der er i 
brug i Poesimaskinen (eksempelvis tekst, billede, video, lyd, 
animation). Hvem skriver digtet? 

2. Taler til et sted (15 MIN.)
Find QR koden til Taler til et sted. En i gruppen læser intro-
duktionen til værket højt for de andre. Scan koderne fra Taler 
til et sted og se filmene. Husk at kigge jer omkring i 360-gra-
der filmene. Notér hvilke udtryksformer og interaktive mulig-
heder der er i Taler til et sted.

3. Skrål et digt (15 MIN.)
Skrål et digt: Gå udenfor. Stil jer med 10 skridts afstand fra 
hinanden. Mens den ene optager, råber den anden sit digt fra 
Poesimaskinen. Den tredje står udtryksløs ved siden af oprå-
beren. 

4. Refleksion (10 MIN.)
Gå tilbage til de andre. Hvordan er filmen i Taler til et sted
anderledes end jeres optagelse? Hvis der skulle være en sam-
menhæng mellem digtet og stedet det bliver læst op, hvor skul-
le jeres film så have været optaget henne? Tænk over hvordan 
jeres film kunne have gjort brug af flere udtryksformer. Lad 
jer inspirere af jeres noter fra tidligere. 

Gå til fælles opsamling og aflever arket til bibliotekaren.
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1. Taler til et sted (15 MIN.)
Find QR-koden til Taler til et sted. En i gruppen læser intro-
duktionen til værket højt for de andre. Scan koderne fra Taler 
til et sted og se filmene. Husk at kigge jer omkring i 360-gra-
der filmene. Notér hvilke udtryksformer og interaktive mulig-
heder der er i Taler til et sted.

2. Poetry Battle (15 MIN.)

Gå til Poesimaskinen. Find ud af hvordan den virker og lav sam-
men med din gruppe et digt på Poesimaskinen. Gem jeres digt. 
Observer de andre grupper. Notér hvilke udtryksformer, der er i 
brug i Poesimaskinen (eksempelvis tekst, billede, video, lyd, 
animation). Hvem skriver digtet? 

3. Hvisk et digt (15 MIN.)
Find et toilet. En af jer stiller sig foran spejlet og kigger 
udtryksløst. Den anden filmer med mobiltelefon skråt bagfra, 
så skuespillerens ansigt er synligt i spejlet. Den tredje står 
uden for billedet og hvisker digtet fra Poesimaskinen til tele-
fonen der filmer. 

4. Refleksion (10 MIN.)
Gå tilbage til de andre. Hvordan er filmen i Taler til et sted
anderledes end jeres optagelse? Hvis der skulle være en sam-
menhæng mellem digtet og stedet det bliver læst op, hvor skul-
le jeres film så have været optaget henne? Tænk over hvordan 
jeres film kunne have gjort brug af flere udtryksformer. Lad 
jer inspirere af jeres noter fra tidligere. 

Gå til fælles opsamling og aflever arket til bibliotekaren.
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