


ONLINE WORKSHOPS. 

Utvecklingen sker i rask takt, vi försöker hänga på och hjälper andra kulturaktörer 
att hänga med. Efter önskemål från unga, rektorer och kultursamordnare erbjuder 
vi nu även digitala workshops. 

Vi på Optagonen prioriterar alltid kvalitet på våra workshops och är i ständig 
utveckling för att förbättra och optimera. 

Musik är det enda språk som inte behöver översättas. 
                                                                           - Berthold Auerbach 



VILKA ÄR VI ?  
Optagonen AB är 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 - som en bekräftelse och påminnelse för att ha 
överträffat sig själv. 

“Det man trodd 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.



Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Musikproduktion. 
• Eleverna får lära sig musikprogrammet online. 
• Eleverna får testa skapa musik online och får hjälpa att påbörja en låt. 
• Vi bryter ner andra låtar. 
• Mix och master teknik. 
• Vi går igenom artisteri och vikten med att vara sig själv. 
• Optagonen skapar ett forum för alla deltager där dem kan få hjälp med musik i 

framtiden.

MUSIKPRODUKTION



LÅTSKRIVARVERKSTAD

Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Låtskrivarskola. 
• Hur börjar man skriva en låt ? 
• Vi lär oss rytmik i text och sång. 
• Humörets påverkan och hur vi använder det för att skriva musik. 
• Vikten av att våga vara sig själv och friheten att få utrycka sig själv samt respektera andras 

sätt att vara. 
• Texterna sjungs in av en artist. 
• Att vara popartist idag, berättelser om artisternas liv och va som händer bakom kulisserna.   
• Låten släpps på Spotify och ca 50 andra streamingtjänster. 



Vad ingår: 
• Minst 3 tillfällen med Videoredigering. 
• Tema väljs med elverna eller planeras med ansvariga. 
• Eleverna får en demonstration hur en proffs klipper video. 
• Vi går igenom hur man färgkorrigerar. 
• Vi går igenom Artisteri och vikten med att vara sig själv. 
• Eleverna spelar in klipp som dem skickar till Optagonen. 
• Optagonen säter ihop alla klipp från eleverna och laddar upp musikvideon på youtube.

VIDEOREDIGERING



“

- Framtidens Workshops finns online hos Optagonen!



Spotify Info@optagonen.se Instagram Facebook

https://open.spotify.com/artist/6I8BdoW1ZaRQt0RWIosCrk?si=B_i0Dr4SRH-DRUUrsDdPxA
mailto:Info@optagonen.se
https://www.instagram.com/optagonense/
https://www.facebook.com/optagonen/

