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Kære medlem
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået en ny regering - og dermed også en ny kulturminister nemlig Bertel Haarder. Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering er en mindretalsregering, som kommer til at stå på et så spinkelt grundlag, at man skal tilbage til
halvfjerdserne og firserne for at finde noget tilsvarende. På kulturområdet ser det ikke ud
til at få den store betydning. Vi har ikke set bombastiske udmeldinger a la Brian
Mikkelsens, da han i sin tid tiltrådte, og normalt er forlig på kulturområdet brede forlig.
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Men vi må se. Vi skal selvfølgelig mødes med Bertel Haarder og de nytiltrådte kulturordførere i de kommende
måneder og tale vores sag(er). Der meget at tage fat på.
Starten af sommerferien var usædvanligt hektisk. Lindhardt og Ringhof lancerede deres store satsning på ebøger. Og Gyldendal, som er vant til at udstikke retningen, stod lidt rådvildt tilbage og måtte i sommerferien
indkalde personale til udsendelse af breve, for at opfordre deres forfattere til ikke at lade sig friste af L&R’s
modelkontrakt, der med et sluttrin på 50% (fra 3.000 eks. og op) er mere tillokkende end Gyldendals, hvis man
sælger godt.
Det er godt, at denne forlagskamp om forfatteres bagkatalog er brudt ud.

Mange augusthilsner
Jan Thielke, formand

Vedr. kontingentbetaling

Husk at betale!
Indbetalingskortet vedr. kontingent, som via Betalingsservice blev udsendt til alle medlemmer i slutningen af
juni, var ved en fejl påtrykt meldingen “Kontingent 2014”. Der skulle – selvfølgelig – stå ”Kontingent 2015”.
Betalingen gælder altså perioden juli 2015 til juni 2016.
De fleste medlemmer har dog heldigvis gennemskuet dette og har allerede betalt deres kontingent. Herfra skal
lyde en opfordring til de resterende få om snarest at få betalt det skyldige beløb.
På forhånd tak!

Nye udgivelser

Jette Drewsen
”Døden er en mester”
Roman
Gyldendal
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Statens Kunsttfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

Rejselegater
Ansøgningsfrist: 15. september 2015
Rejselegater gives som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser. Bemærk, at rejsen ikke må være
påbegyndt før ansøgningsfristen.
Læs mere her:
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/rejselegater-statens-kunstfonds-projektstoetteudvalgfor-litteratur/

De generelle midler
Ansøgningsfrist: 15. september 2015
Læs mere her:
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/de-generelle-midler/

Medlemsoplæsning
Igen i år deltager Danske skønlitterære Forfattere i Kulturnatten,
som i 2015 afholdes fredag d. 9/10 kl. 20-24.
Arrangementet, som vil foregå i foreningens mødelokale oppe
under loftet i baggården, Kronprinsessegade 34 B, byder på
oplæsning fra en lille flok af foreningens medlemmer.

Kunne du tænke dig at læse op, så skriv til: kontor@skoenlit.dk
Hver oplæsning - som skal bestå af 2 x 7 minutter - aflønnes med et
mindre honorar på 1.500 kr.
OBS: Ved udvælgelsen af oplæsere prioriteres forfattere, som
ikkehar læst op i foreningens regi de seneste par år. Vi opfordrer nye
medlemmer samt aktuelle forfattere til at melde sig.

Foto: Sven Holm læser op på Kulturnatten 2014
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litt.eu

Nyttige links

Magasiner, tidsskrifter, blogs m.v. om
og med litteratur
Atlas
Bogmarkedet

På DsFs hjemmeside litt.eu er listen med links
blevet opdateret for nylig

Den blå port
Forfatterportalen

Kulturinstitutioner, -foreninger,
-organisationer, -styrelser m.v.

Forfatterweb
Hvedekorn

bibliotek.dk

Kornkammer

Biblioteksafgift

Kritik

Dansk Kunstnerråd

Litteratur nu

Dansk PEN

Litteratursiden

Kulturstyrelsen

Passage

Kulturministeriet

Promenaden

Kunstnernes beskatning

Reception

Kunstnernes Retshjælp

Spring

Literaturhaus

Standart

Ophavsret.dk

Synsvinkler

Rettighedsalliancen

Trappe Tusind

Statens Kunstfond

Øverste Kirur giske

Ophavsret.dk
Rettighedsalliancen
Statens Kunstfond

Listen med links vil løbende blive udbygget.
Kender du til relevante links, så kontakt venligt sekretariatet: kontor@skoenlit.dk
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Stadig ledige pladser

Kunsten
at holde
foredrag
To inspirationsaftener med Anette Bjerre Ryhede / http://artikulation.dk/talerskolen

1. aften: Foredragsudvikling
Onsdag den 2/9 kl. 18-20
Hvilke typer foredrag kan du tilbyde? Er dine foredrag aktualitetsbaseret hægtet op på nyudgivelser eller har du
også foredrag som ikke har nyhedens interesse, men som er evigt aktuelle fordi de spænder henover dit
forfatterskab eller dine skrivefaglige interesser? Kan man trække flere vinkler ud af samme materiale?
- hvad har jeg ellers på hjerte? Hvilket budskab vil jeg ud med i verden?
- hvordan finder jeg mit stof til mit nye foredrag? Hvordan ordner jeg det? Hvordan finder jeg de andre historier,
jeg har liggende, som jeg kan bruge i dette nye foredrag eller kortere taler og oplæg så jeg positioneres som
meningsdanner og derved kan sælge flere foredrag (Fx TED, TEDx?)
- hvordan giver jeg foredraget/oplægget et narrativt forløb så jeg inspirerer og giver noget til mit publikum?
2. aften: Foredragstræning
Onsdag den 9/9 kl. 18-20
Hvordan præsenterer du sig selv, din bog, dit projekt bedst muligt? Hvad er et godt foredrag? Hvordan holder du
foredrag uden manuskript og bliver bedre til at improvisere uden at miste overblikket? Hvordan bruger du dit
kropssprog og din stemmeføring og din kontakt med publikum til at brænde igennem og give foredraget som
helhed en appetitlig form? Hvordan håndterer du nervøsitet og indtager scenen?
Max. 15 deltagere
Begge kurser foregår i DsF’s lokaler i Kronprinsessegade 34 B, 2. sal, København K
Kurset er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 750 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 26/8.
Husk : medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede indenrigsrejseudgifter refunderet!
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Medlemstilbud I

Få en ny hjemmeside!
DsF har – foreløbig som pilotprojekt – oprettet en Hjemmesidepulje og afsat 50.000 kr. til projektet. I alt 10
forfattere kan i år få del i denne nye pulje. Der resterer p.t. 3 ledige portioner.
Hjemmesidepuljen kan også bruges af de medlemmer, som i forvejen har en hjemmeside, som trænger til
et brush up. Drejer det sig om en ny hjemmeside, vil den blive lavet i wordpress-formatet, som er et billigt og
pædagogisk netværktøj.
Der afsættes 10 timer pr. hjemmeside, hvor forfatteren får hjælp og vejledning af webdesigner, forfatter og
forlægger Lars-Emil Woetmann:




1-2 timers formøde omkring design og forventninger.
5-7 timer med opbygning af hjemmesiden – evt. med forfatteren som deltager/tilskuer (hvis forfatteren
vil).
2-3 timers opfølgning, så forfatteren kan få hjælp til drift og opdateringer op til et halvt år efter
hjemmesiden er lanceret.
(Timefordelingen er vejledende og kan tilpasses den enkelte forfatter).

Forfatteren får altså en ny hjemmeside og lærer samtidig selv at drive og udbygge den fremover.
Alle medlemmer kan ansøge puljen. Skriv til kontor@skoenlit.dk
Din ansøgning vil blive vurderet af et udvalg nedsat af bestyrelsen.

Medlemstilbud II

Har du brug for en mentor?
Tilbud om manuskriptvejledning
Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores Mentorordning giver dig
mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra Statens
Kunstråd – læser dit manuskript og vejleder dig i 10 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte, således
at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
I din ansøgning bedes du kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til, og du bedes desuden vedlægge
en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
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Kursus i oktober

At opbygge en karakter
med forfatter og dramatiker, cand. mag. Erik Kock

Tirsdag d. 6. oktober kl. 17 - 20:30

Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34B, 2. sal
København K
Hvad kan dramatikken give skønlitteraturen her?
På kurset vil det blive undersøgt på hvilke måder teatrets og filmens fokus på karakterer kan bidrage med
inspiration til skønlitterære forfatteres arbejde.
I opbygningen af en karakter benyttes de samme grundelementer, men genrekravene og den almindelige praksis
er vidt forskellige. Man kan i processen opleve styrker og svage punkter ved begge tilgange, men for
skønlitteraturen er der uden tvivl frugtbare ting at hente både mht. dramatikkens metoder, teknikker og overblik.
Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete værker/manuskripter fra både dansk og udenlandsk skønlitteratur,
teater og film, inklusiv filmklip.
Inden kurset vil der til hver deltager blive udsendt et kompendium med de mest centrale tekster.
Undervejs bliver der pause, hvor man kan spise sin medbragte mad. DsF byder på kaffe, te, vand og frugt.
Kurset er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 150 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 30/9.
Husk : medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede indenrigsrejseudgifter refunderet!
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Kurser i oktober og november

To inspirationsaftener
om at udkomme i udlandet
1. aften
Torsdag den 29. oktober
Kl. 18-20
Kom og hør tre forfatteres erfaringer:
Christian Jungersen, der er udgivet i mere end tyve lande.
Jakob Melander, der fik kontrakt på to bøger allerede inden han debuterede i
Danmark.
Regitze Schröder, der selv stod for at få kontakt (og kontrakt) med et
udenlandsk forlag.

2. aften
Onsdag d. 18. november
Kl. 18-20
Kom og hør Statens Kunstfonds og agenternes arbejde med at få dansk litteratur ud i verden.
Marie Husted Dam, sekretær i Projektstøtteudvalget og Annette Bach, kontorchef for Litteratur i Kulturstyrelsen vil bl.a. fortælle om hvilke støtteordninger, der findes og hvordan bøger og forfattere vælges til Danish
Literary Magazin. Og Leonhardt & Høier giver deres bud på, hvad man som forfatter selv kan eller skal gøre.

Begge arrangementer foregår i DsF’s lokaler i Kronprinsessegade 34 B, 2. sal, København K
Der er gratis adgang.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 21/10.
Husk : medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede indenrigsrejseudgifter refunderet!
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Kalenderen
SEPT
2/9
9/9
14/9
15/9

18-20
18-20

DsF, Kbh. K: Kunsten at holde et foredrag I - kursus)
DsF, Kbh. K: Kunsten at holde et foredrag II (kursus)
Ansøgningsfrist for ophold forår 2016 / Det danske Institut i Rom
Ansøgningsfrist for rejselegater / Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

OKT
6/10
9/10
19/9

17-20:30
20-24
18-20

DsF, Kbh. K: At opbygge en karakter (kursus)
DsF , Kbh. K: Kulturnatten
DsF, Kbh. K: Om at udkomme i udlandet I (kursus)

NOV
18/11

18-20

DsF, Kbh. K: Om at udkomme i udlandet II (kursus)

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Sekretariatsmedarbejder Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Formand Jan Thielke: formand@skoenlit.dk \ tlf. 6128 4316
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