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Bisexuella feministiska visartisten, poeten
och krönikören Maud Lindström belyser
just de frågor som brukar få den övriga
vuxenvärlden att rodna. I sin musik och
poesi sätter hon ord på det som många
tänker men få vågar säga om kärlek, sex,
identitet och makt. Med sitt rättframma
språk och sina personliga, roliga och
självutlämnande texter belyser hon
duktighetskomplex, lesbisk kärlek och hur
svårt det kan vara att våga vara sig själv.
Med ett berörande och uppriktigt tilltal
uppmuntrar hon till ifrågasättande av det
som brukar kallas normalt.
Maud Lindström är född 1980 och bor
utanför Göteborg. Hon har turnerat Sverige
runt i sju år med sin musik och poesi, och
spelat på bland annat Hultsfredfestivalen
och Pridefestivalen och med Riksteatern
och Lars Winnerbäck. Hon har även gjort
skolturnéer med exempelvis Musik i Väst,
Estrad Norr och Länsmusiken i Kalmar,
och hållit workshops för högstadieelever
runt om i landet, senast med Musik
i Syd. Debutskivan ”Strategivisor för
kärlekskritiker” släpptes 2005.

”Jag tycker jättemycket om dina låtar!
Denna typ av musik du spelar innehåller så
mycket känslor. Tycker om att du vågar stå
för det du tycker.”
”Riktigt, riktigt bra. Sätter igång frågeställningarna. Lagom provocerande och
väldigt roande!”
”Hon sjunger om sånt som är ”förbjudet” att
sjunga om. Och det tycker jag är coolt.”
Elever i högstadiet och gymnasiet
”Även för mig fungerar Maud Lindströms
föreställning som en ögonöppnare. Hon ger
nya perspektiv och levandegör många av de
konflikter, dilemman och glädjeämnen som
många elever möter idag. Och hon gör det
med värme och humor. Jag rekommenderar
varmt Maud Lindströms föreställning för
högstadiet och gymnasiet.”
Lärare i gymnasiet
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