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Optagonen AB drivs av Uygar Duzgun och Robin Carlsson, 
Tillsammans med konsulter är vi etablerade Artister, Producenter & 
Inspiratörer som vill ge tillbaka till samhället utan filter. Vi försöker 

berika och skapa en bättre gemenskap genom att väcka en 
skapande-process till liv hos unga och stärka deras självkänsla. Vi 
har jobbat med över 50 kommuner och gjort över 300 workshops 

runt om i landet sedan starten 2015. 

Vi använder musik och andra kulturformer som ett verktyg för att 
bygga upp självkänsla och kliva ut ur sin komfort-zon. Deltagarna 

skriver och sjunger in en låt som skapas under ett 2,5 timmars pass 
för att sedan släppas på Spotify, Deezer, Tidal och andra stora 

mediakanaler – en bekräftelse och påminnelse för att ha överträffat 
sig själv. 

“Det som troddes vara omöjligt har man nu lyckats skapa. 
Med rätt verktyg och känsla klarar vi allt” 

Vi försöker alltid bryta ner den idealisering som de olika 
mediakanalerna skapar och undermedvetet trycker ner 

självkänslan hos mottagaren. Vi anpassar oss till vad deltagarna 
behöver, detta då vi alla är unika och behovet varierar per individ. 
Genom att berätta storyn bakom kulisserna kan vi ge en närmare 
inblick på personligheterna bakom de större artisterna och minska 
på glorifieringen, vilket vi tror höjer självkänslan och korrigerar den 

verklighetsbild som vi alla lever i tillsammans. 

Våra producenter och låtskrivare jobbar med artister såsom; Chris 
Kläfford, Wiktoria, Robin Bengtsson, Dree low och Greekazo. Samt 

gjort musik till TV; Ex on the beach, Lyxfällan, SVT mm.Alla låtar som 
produceras skickas även som instrumentella filer som eleverna kan 

öva på inför framtida uppträdanden till exempel vid jul eller 
skolavslutning.  



Tillsammans 
Vi delar in eleverna i små grupper som får skriva sin 
egna text ihop och därefter spela in i en riktigt 
studiomikrofon. Man får självklart skriva texten själv 
om man känner för det.



Hur Går En Workshop Till? 
Med glädje och bra pepp ska vi tillsammans med eleverna skapa 
trovärdiga låtar innehållande en vers, brygga och refräng som vi 
sedan hjälper till för att färdigställa till kompletta låtar att kunna 
lyssna på.  Steg ett i processen är att gå igenom Takter & Rim. 
Detta sker på en whiteboard-tavla där vi stolpar upp ord som 
berör ett tema vi kommit överens om, t.ex. Identitet.  

Efter vi lärt oss takter och rim så sätter sig eleverna i mindre 
grupper för att kastas in i en glödhet skrivsession till musiken som 
skapas för respektive workshop.  

Efter en kortare rast så går vi igenom samtliga gruppers texter 
där de rappar och sjunger tillsammans. Som avslutning får alla 
elever möjligheten att sjunga/rappa in sina texter i professionell 
studiomikrofon. Efter några veckor, där vi har producerat klart 
låten med så kallad mixning och mastring så är låten redo för 



Spotify Info@optagonen.se Instagram Facebook

https://open.spotify.com/artist/6I8BdoW1ZaRQt0RWIosCrk?si=B_i0Dr4SRH-DRUUrsDdPxA
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