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Kære medlem
Julefrokosten står for døren – i år er det på Karmaman d. 26. november kl. 19. Vi
håber, at du for længst har sat kryds i kalenderen.
Vi har netop afholdt det årlige debutantarrangement – med bestyrelsens Erik Kock
som vanlig myndig toastmaster. Det gik rigtigt godt. Det er en lovende og spraglet
årgang, vi der har fået smagsprøver fra. Og glædeligt er det da også, at flere af dem
allerede har meldt sig ind. De er yderst velkomne.
Det er indstillinger af kandidater til Årets Bogsamling også – enhver kan her indstille
biblioteker, der har gode og omfattende fysiske samlinger med dybde og bredde, og som altså ikke har kasseret
det meste af sin bogsamling for at gøre plads til borgerservice og udlån af værktøj.
Vi håber jo her at kunne sætte fokus på denne side af biblioteksvirksomhed, som er så grundlæggende og
selvfølgelig, at mange bibliotekarer i deres desperat forandringsparate kamp for at bevare deres jobs er kommet
til at glemme den.
Som røbet for et par nyhedsbreve siden har der været forhandlinger med Nota (Dansk blinde- og
ordblindebibliotek) – i første omgang om en fremadrettet aftale om Nota-classic – vi er nået til enighed om en
aftale, som vi synes, er fair. Der mangler kun de sidste små juristerier, før vi (forfattere, forlag og Nota) kan få
skrevet under. Vi håber – og tror – at også en studie service-aftale og en aftale for den hidtidige og ikke
afregnede brug vil følge efter. En årelang kamp for fair betaling nærmer sig endelig en afslutning.
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I hvert fald hvis ikke EU vælger at gennemtrumfe et direktiv, som skal implementere den såkaldte Marrakechtraktat, men vil gøre det på en helt unødigt hårdhændet facon, hvor vi kan tvinges til at stille vores værker gratis
til rådighed for blinde og ordblinde. Hvilket traktaten intet siger om og naturligvis vil være helt og aldeles
urimeligt. For hvorfor skulle vi ikke honoreres for vores ydelser til denne udsatte gruppe, ligesom også Apple,
Microsoft og andre, der laver computere og programmer – for ikke at tale om læsepædagoger, oplæsere mv. –
bliver her i Danmark? Et intenst lobbyarbejde pågår derfor.
Og det gør det også ift. til en EU-dom i en hollandsk sag, hvor indkøbte e-bøger sidestilles med fysiske bøger –
og skal kunne udlånes på samme måde. Det kan få meget store konsekvenser for det private e-bogsmarked, hvis
det også indføres i Danmark.
Mange er den seneste tid blevet kontaktet af noget, der kalder sig Vores litteratur, som vil lave en portal, hvor
forfattere kan bookes til oplæsning og foredrag på biblioteker. Det kan muligvis være en brugbar ting, mere
problematisk er det, at det er et privat og ikke fx Litteratursidens initiativ, og stærkt problematisk at man som
forfatter skal betale 1000 kr. årligt for at være der. Det har vi protesteret imod. Der arbejdes nu eftersigende på
en model, hvor det er gratis for forfatteren. Vent med at tilmelde dig portalen, til det er afklaret.
Nå, det er ikke kamp det hele. Julefrokosten nærmer sig. Med spisehuset Karmaman på Frederiksberg Allé har vi
fundet et godt nyt sted, håber vi. Vi glæder os til maden, vinen, oplæsningerne, dansen måske, men ikke mindst
til at se dig.

De bedste hilsner
Jan Thielke, formand

Lone Mikkelsen
’En bedragers dagbog’
Roman
Turbine

Nye udgivelser

Britt B. Tippins
’Modvind’
Roman
Turbine

Bjarne Reuter
’Englene fra Avignon’
Roman
Gyldendal

Eva Iversen
’To begravelser og en
skilsmisse’
Roman
Gladiator

Sidsel Falsig Pedersen
’Flora’
Roman
Tiderne skifter
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Husk tilmelding!

Julemiddag 2016
Lørdag d. 26. november kl. 19 – 23:30
på restaurant

Frederiksberg Allé 31 / Frederiksberg C

Menu
Saltet færøsk laks i rugbrødskrumme og serveret med peberrodspickles
Hvid fisk og kammuslingcocotte med spinat, trøffel og sprød butterdej
Gravad okseinderlår med østerscreme og brøndkarse
Canettelår med orangesauce og variation kål
3 dags nakkefilet fra Grambogårdgris med surkål, æblegele og creme af sennep og peber
Ris a la mande
Hertil serveres hvidvin, rødvin og vand
I aftenens løb vil der være oplæsning af
Krstina Stoltz og Laus Strandby Nielsen

Egenbetaling: 150 kr.
Beløbet bedes indsat på vores konto i Danske Bank: 9570 - 5732174
senest mandag d. 21/11
Husk at opgive dit navn. Indbetalingen gælder som tilmelding.
Meddel venligst hvis du ønsker vegetarmad!
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet.
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Husk vores nye tilbud!

Skrivepladser tilbydes
professionelle forfattere
Hvad
Frem til og med december 2017 kan DsF tilbyde professionelle forfattere en gratis
skriveplads ad 2 - 3 måneders varighed i foreningens lokale i Kronprinsessegade 34B i
København K.
Som professionelle forfattere regnes danske forfattere samt udenlandske forfattere
med bopæl i Danmark, der har ophavsret til mindst et selvstændigt, offentliggjort
skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen
anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.
Hvordan
Skriv og send en ansøgning til kontor@skoenlit.dk
I ansøgningen, som højst må fylde en halv A4-side, bedes du kort fortælle, hvad du vil bruge skrivepladsen til,
samt i hvilken periode, du ønsker pladsen. Angiv gerne en alternativ periode! Du bedes desuden vedhæfte et kort
CV inkl. bibliografi.
Bemærk:
Din ansøgning vil blive vurderet af et lille, hurtigtarbejdende udvalg, og hvis din ansøgning bliver imødekommet,
vil du få tilsendt en kontrakt, som du bedes underskrive og returnere - og desuden bedes du indbetale 300 kr. i
nøgledepositum. Kort før din periode begynder bedes du møde op på kontoret, hvor du vil få overdraget
nøglerne og en lille ’husorden’.
Du får tildelt et skrivebord - samt netadgang - i lokalet, hvor også Danske skønlitterære Forfatteres sekretær
samt endnu en forfatter arbejder. Der vil derfor fra mandag til onsdag i tidsrummet kl. 9 – 16 kunne forekomme
forstyrrelser i form af telefonsamtaler, printning m.v. Generelt er det dog en stille arbejdsplads uden de store
forstyrrelser.
En eftermiddag månedligt,oftest mandag, afholdes bestyrelsesmøde i lokalet. I disse timer har du ikke adgang til
din skriveplads.
Desuden afholdes der årligt 6-8 andre arrangementer – kurser, Debutanternes dag samt generalforsamling – og
du har heller ikke adgang til din skriveplads disse dage, som du bliver adviseret om i god tid, f.eks. i forbindelse
med kontraktunderskrivelsen.
Udover disse dage og aftener har du rådighed over din skriveplads i både dag- og aftentimerne.
Tilbuddet gælder alle professionelle forfattere – og altså ikke kun medlemmer af DsF.
Gør gerne dine kollegaer, som ikke er medlemmer af DsF og som har brug for en midlertidig skriveplads,
opmærksom på ordningen.
Opdatering:
Begge pladser i perioden oktober – december er nu besat.
I perioden januar – marts er den ene plads besat.
Ansøg gerne om perioder senere i 2017!
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Pressemeddelelse udsendt ultimo oktober

Forfattere giver 50.000 kr.
til årets bedste bibliotek
Danske skønlitterære Forfattere har stiftet ny pris for årets bogsamling
Kommer du tit og glad på dit lokale folkebibliotek for at låne bøger?
Kommer du til et bibliotek fyldt med gode bøger på hylderne?
Kommer du hjem med de bøger du søgte ?
Kommer du måske endda hjem med andet og mere, end det du gik efter?
Lånere, som kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål, kan nu nominere deres lokale
folkebibliotek til den nyindstiftede pris, Årets bogsamling.
Danske skønlitterære Forfatteres formand, forfatteren Jan Thielke udtaler om Årets
bogsamling:
”Vi vil gerne hylde de folkebiblioteker, som vægter bøgerne – de fysiske bøger på reolerne højt. Bibliotekerne hvor kvalitetslitteraturen har det godt, om det så er den aktuelle,
anmelderroste samtidslitteratur, de store klassikere eller de mange gode romaner, novelle- og digtsamlinger,
som udkom for fx 5, 10 eller 50 år siden. Vi ønsker at sætte fokus på de biblioteker, som har en stor, kvalitativ og
ikke mindst tilgængelig bogsamling, et bibliotek som ikke sætter en ære i at kassere så mange bøger som
muligt”
Alle kan indstille deres lokale bibliotek.
Fristen for indstilling er 15/12 – 2016.
Indstillingen sker her: http://aaretsbogsamling.dk
Det endelige valg bliver taget af en trepersoners jury.
Det vindende folkebibliotek får tildelt 50.000 kr., biblioteket på andenpladsen får 15.000 kr. og endelig får
tredjepladsen 10.000 kr.
Beløbene er øremærket til indkøb af – endnu flere – bøger til biblioteket, og hvilke biblioteker, der får tildelt
priserne, vil blive offentliggjort i januar 2017.
Der er desuden præmier til de lånere, som skriver den bedste nominering.
Førstepræmien er et boggavekort på 1.000 kr., anden præmien er et boggavekort på 500 kr. og endelig er
tredjepræmien et boggavekort på 300 kr.

Kontakt for yderligere oplysninger:
formand Jan Thielke: 6128 4316
eller sekretær Peter H. Olesen: 6128 6826
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DsF i samarbejde med DFF

Måske har du midler
til gode!
Har du eller din tekst været på TV eller i radioen i år eller sidste år? Så har du
måske en pose penge til gode! Dansk Forfatterforening og Danske
skønlitterære Forfattere sikrer midlerne fra Copydan til rettighedshaverne.
Måske er det dig?

Når du optræder i TV eller radio i rollen som forfatter bliver din optræden betragtet som et mundligt værk, og du
har rettigheder, der skal honoreres. Det samme gælder, hvis din tekst anvendes på radio eller TV. Ikke alle
optrædener udløser honorar. Hvorvidt du er berettiget til honorar afhænger af karakteren af din medvirken samt
hvilken kanal, du eller din tekst har optrådt på.

Læs mere her: http://danskforfatterforening.dk/hvad-udloeser-penge/

Bemærk
Grundet et nyt EU-direktiv kan midlerne fra 2016 ikke længere uddeles via Autorkontoens legater. Midlerne skal
fremover i en 3-årig periode forsøges fordelt til de individuelle rettighedshavere. Det betyder, at udelukkende
restmidler efter den 3-årige periode vil være tilgængelige til ansøgning i Autorkontoen.

Stadig ledige portioner!

Mentor
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
Kunstfond – 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.
OBS: Der er stadig tre ledige portioner tilbage i 2016!
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
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Kurser i januar og februar 2017

At opbygge en karakter
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2.sal
København K
Onsdag d. 25/1 kl. 19 – 1. del
Onsdag d. 8/2 kl. 19 – 2. del
v/ forfatter, og dramatiker, cand.mag. Erik Kock
På kurset bliver skønlitteraturen stillet over for dramaet. Kan
opbygningen af karakterer i film og teater inspirere prosaen?
I skønlitteraturen er forfatteren Gud fra start til slut. Film- og skuespilmanuskriptet er arbejdspapirer til brug for
instruktøren. De svarer til arkitektens plantegning til ingeniøren.
Kurset dykker ned i værktøjskassen for at se hvordan dramaet bliver skruet sammen.
1. del af kurset behandler forholdet mellem skønlitteraturens og dramaets metoder og mål.
2. del behandler tekster som deltagerne har produceret siden 1. modul med inddragelse af 1. moduls
diskussioner.

Kurserne er gratis for medlemmer af DsF.
Pris for ikke-medlemmer: 750 kr. for begge aftener.
Tilmelding: senest 18/1 – 2017
til kontor@skoenlit.dk

Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet.

DsF’s kurser er støttet økonomisk af Statens Kunstfond

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev november 2016│7

Kalenderen
NOV
25/11
26/11

Ansøgningsfrist til Plats. Poesi. Periferi
kl. 19

Karmaman, Frederiksberg C: Årets julemiddag

DEC
15/12

Deadline for indstilling til Årets bogsamling 2016

JAN
25/1

kl. 19

DsF, Kbh. K. Kursus / At opbygge en karakter I v/ Erik Kock

kl. 19

DsF, Kbh. K: Kursus / At opbygge en karakter II v/ Erik Kock

FEB
8/2

Nye medlemmer
Vi byder pr. 1. november velkommen til
Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Vi byder pr. 1. december velkommen til
Kathrine Assels

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Sekretær 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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