Vejle Bibliotekerne / Thomas Glud, formidler

Emne: Cykeldigtning
Målgruppe: Skoleklasser
Beskrivelse af undervisningsforløb og event:
Undervisningsforløb - Sproget skifter karakter, når det handler om sport. Vejrtrækningen bliver tungere,
pulsen slår hurtigere og den indre kamp i landskaber, hvor landevejen bugter igennem naturen, får frit spil
iblandet konkurrenter og legender. Tænd derfor radioen midt i en fodboldkamp eller hør klip fra spurtene i
Tour de France. Dyk derfra ned i digtene og sammenlign sproget. De tre angivne tekster går til
cykelteksterne på meget forskellige måder, men de drejer sig alle sammen om en mand på en cykel. I Leths
digte er der også enkelte scener fra fodbold og bordtennis.
En anden øvelse kunne været at se fem minutter af et cykelløbs afslutning, vælg gerne en spændende
bjergetape, hvor rytterne bliver trætte, går ned eller mod al forventning kører den hele vejen. Sluk for
lyden mens etapen vises. Sæt så eleverne sammen to og to. Den ene skal kommentere løbet live, den
anden skal skrive et digt over løbets afslutning. Hvad opstår der i de forskellige roller, hvordan er sproget i
den ene og den anden rolle, hvordan bliver fortællingen og hvilke kvaliteter har de forskellige roller
sprogligt såvel som ifht. den gode fortælling?
Event: Inviter Søren Fauth og en cykelrytter, fx Chris Anker Sørensen. Først fortæller Chris om sine
opleveler på cyklen, så læser Søren sine digte om. Til sidst modereres en samtale mellem de to, hvor vi
kommer dybere i oplevelsen på cykel og i sproget.
Økonomi: Undervisningsforløbet koster de timer, du selv poster i forberedelse og afvikling. Eventet koster
koster op mod 15.000 for foredragsholdere. Du kan også nøjes med en af de nedenstående cykeldigtere.
Evaluering: Arrangementet trækker fra forskellige målgrupper, både de cykelinteresserede og de
digtinteresserede og for så vidt måske også de unge.
Tekster:
Cykeldigte (ukendt titel) af Søren Fauth, teksterne findes på Sørens facebook eller på
bloggen http://wwwsrfauth.blogspot.com/
Cykeldigte (ukendt titel) af Victor Boy Lindholm, Turbine 2020
Cykeldigte af Jørgen Leth, Gyldendal 1967

Formidlingsaktiviteterne er blevet til i forbindelse med projektet LYT, der har fået støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Alle eventuelle udgifter til formidlingsaktiviteter er dog afholdt af parterne
selv.

