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Optagonen är etablerade Artister, Producenter, Kreatörer, 
Dansare och Inspiratörer som vill ge tillbaka till samhället utan 
filter. Vi har redan besökt över 50 kommuner och har gjort över 

300 workshops och skapande skola-projekt runt om i landet.   

Vi tror att vi tillsammans kan berika varandra och skapa en 
bättre gemenskap genom att dela våran kunskap och 

erfarenhet. Vi har jobbat med artister runt om i hela världen så 
som Chris Kläfford, Lamix, Oscar zia, Omar Rudberg, Markus 

och Martinus och många fler!  

Nu vill vill komma till er skola och skapa musik och samtidigt 
ger er en inblick på hur musikindustrin fungerar och hur vi 

tänker för att hålla uppe självkänslan och självförtroendet när 
det gäller att vara kreativ. 

Vi har även medverkat på olika tv-inslag så som Landet Runt, 
SVT, TV4 m.m. Så det kan hända att dom även dyker upp på 

eran skola. 

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 
publicering. 
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