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 Poetry Slammer        Kaare     Olsen
Jeg har skrevet og optrådt med tekster siden slutningen af 2017 hvor jeg første gang 
oplevede spoken word-genren 'Poetry Slam' og blev så  fascineret at jeg besluttede 
mig for selv at prøve kræfter med den. 
I december 2017 stillede jeg mig for første gang på scenen som 
'offerlam' (publikumsopvarmer) og det gik mildest talt dårligt. Gudskelov var jeg 
vedholdende og da jeg for anden gang stod på scenen til en konkurrence i Poetry 
Slam, fik jeg fornøjelsen af at vinde hele konkurrencen.

Lige siden har jeg brugt min tid på at skrive og performe spoken word i mange 
forskellige konstellationer og til nogle af DKs største (og mindste) spoken word 
arrangementer.

I 2018 blev jeg en del af arrangørgruppen bag 'Slamfrø - Poetry Slam Aalborg'  I 2020 
opnåede jeg en 4.plads til DM i Poetry Slam. Året efter var jeg vært på DM og året 
efter kvalificerede jeg mig endnu engang til DM. Denne gang blev det en 7.plads.

Jeg har sideløbende, engageret mig i et udvalg af kunstneriske projekter, der alle har 
omhandlet det talte ord.
Fra 2020 og fremadrettet er jeg desuden en del af det brede samarbejde mellem 
Danmarks 5 største poetryslam-foreninger, der står bag projektet Efterskolernes 
PoetrySlam
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2020, Maj-Juni
"Som man råber i skoven", Foreningen "Kultivator"
Projektet fandt sted i skoven ved 'Deep forest Artland' lidt udenfor Herning. Her 
indgik jeg i et team af 5 poeter, der i Maj fik til opgave at udvælge et af de 
opstillede kunstværker og bruge værket som inspiration til en SpokenWord 
tekst.
Henover weekenden 12/6-14/6 2020 performede vi vores tekster, foran det 
udvalgte kunstværk, til et intetanende publikum. Desuden blev lørdag d. 13/6 
brugt til undervisning af to 8.klasser fra Brændgaardskolen, i poesi, rim-teknik 
og kunstneriske udtryksformer, med udgangspunkt i vores tekster.

2020, April-Maj
Rapper, "Mod, Sved og Tårer" 
- En Rap-hyldest  til Danske sygeplejersker og plejepersonale.
I samarbejde med Aalborg-rappere 'Jonny Hefty', 'LasseLyd', 'Lars Pank',
'Zjakalen', Sanger Anders Hornshøj og producer 'El Peligro' blev
"Mod, sved og tårer" skabt på blot 1½ uge og filmet foran 'Burnon's 
grafitikunstværk, forestillende en sygeplejerske, i Karolinelund, Aalborg.
Det færdige resultat af projektet var en musikvideo der med 1300 delinger 
opnåede ca. 140.000 visninger på 'facebook', og blev bragt som historie på 
bladet 'gaffa'
Projektet var bestilt af Dansk Sygeplejeråd, kreds Nordjylland.

FREELANCE

https://www.efterskolernespoetryslam.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=b5q7hh9XVkE&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/1880738828852905/videos/249507942958973


FRIVILLIGT ARBEJDE
2019 -
Efterskolernes DM i Poetry Slam
Medarrangør, bindeled til 'Slamfrø - Poetry Slam Aalborg' samt underviser og 
afholder af skriveworkshops på efterskoler i Nordjylland.

2018 - 
'Slamfrø - Poetry Slam Aalborg' - Studenterhuset, Aalborg
Backup-vært, 'Huspoet' samt ansvarlig for backstage og eksterne events. 
Udover arbejdet på og bag scenen på Studenterhuset har jeg været ansvarlig 
Event-Coordinator på poesi-arrangementer afholdt forskellige stedet rundt i 
Aalborg. B.la. på 'Cafe VæXt', 'Café fløs' og 'Blok X'.

2019, 28 April 2019 + 14. September - Egholm bæredygtigheds- og musikfestival 
Poetisk indslag i samarbejde med Nikolaj Lind Holm og Jonny Hefty, for at 
sætte fokus på at limfjordsøen Egholm, har et større potentiale end blot at blive 
en asfalteret del af d. 3. Limfjordsforbindelse.

2018, 2. dec. - Indsamlingsshow for Red Barnet, Aalborg Teater. 
Poetisk indslag i samarbejde med poetryslammer Nikolaj Lind Holm.

2018, 7. Marts  - Litteraturen samler ind'
- landsdækkende indsamlingsshow til fordel for uledsagede, mindreårige
flygtninge, Selvstændigt Poetisk indslag.
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2019,   Jan-Nov
Manuskriptforfatter, Teaterstykket 'Hovedrollen', UngAalborg, Blok X,
Et teaterstykke 'for unge, med unge, af unge' - med rap og spoken word
Planen bag projektet var at sætte UngAalborgs nye ungdomskulturhus 'Blok 
X' på landkortet gennem en teaterforestilling, med de unges egne livshistorier 
som omdrejningspunkt.
Projektet blev udført i samarbejde med rappere 'Jonny hefty' og 'LasseLyd' 
og Instruktør og dramaturg, Charlotte Prip
"Hovedrollen" spillede for skoleelever i 8-9 klasse om formiddagen og for 
udsolgte sale om aftenen, i slut november 2019.
Vi blev efterfølgende kontaktet af flere folkeskoler der gerne ville bruge 
manus som eksamenspensum.

  Red barnet, Aalborg teater 2018

https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland/videos/249507942958973



