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Kære medlem
Statsminister Helle Thorning-Schmidt nævnte i sin åbningstale i Folketinget ordet
kultur to gange. Første gang - hen mod slutningen - i forbindelse med grønlandsk
hvalfangst og lidt senere igen generelt vedrørende rigsfællesskabet.
I en situation, hvor Danmark - endnu en gang - er krigsførende, og hvor
finanskrisens eftervirkninger stadig påvirker dansk økonomi og det danske
velfærdssystem, kunne vi ikke forvente nogen fremtrædende plads i en sådan tale,
men hvad er det slet ikke at blive nævnt signal om? Næppe nedskæringer, men om
fortsættelse af det bevillings-status quo regeringen har opretholdt i sin tre år.
Her i 50 året for Statens Kunstfonds oprettelse kunne det ellers have været velgørende, hvis regeringen ikke
bare havde nøjedes med en kunststøttereform, der var gratis, og tilmed for os forfattere var et centralistisk
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tilbageskridt, men tog fat på at gøre noget ved de absurditeter, de mange reformer af kunststøtten har
medført.
Især politikernes stadige beskæring af de livsvarige hædersydelser har forplumret det oprindeligt enkle
system. Var man på den livsvarige, fik man et fast beløb og havde ikke nødig at søge enkeltstående
arbejdslegater, som var beregnet på talenterne og de godt udfoldede. Længe har også mange
hæderkronede på den livsvarige været nødt til at søge.
Generelt har vi som gruppe mistet flere indtægtskilder de sidste årtier. Bestillinger fra Radioteatret,
oplæsninger i DR og kronikhonorarer er forsvundne eller minimerede osv. Noget skal der gøres. Og vi vil
selvfølgelig ufortrødent løbe politikerne på dørene for at gøre vores indtægtsmuligheder bedre. Men vi har
også, sammen med andre foreninger med forfattermedlemmer, sagt ja til at deltage i et - tre-årigt - forsøg
på at etablere et Forfatternes Forvaltningsselskab, som skal sikre os bedre udnyttelse af de værker, vi har
skrevet. Fx på de mange nye platforme, der skyder op.
Hvis det bliver en succes, dvs. sikrer os forfattere substantielle nye indtægter, vil selskabet fortsætte. Og
det er selvfølgelig vores håb. Jeg vil give en uddybende forklaring om forsøget med Forfatternes
Forvaltningsselskab i næste nyhedsbrev.
De bedste efterårshilsner
Jan Thielke, formand
Husk

Legater fra Autorkontoen
Ansøgningsfrist: onsdag den 12. november 2014 kl. 12
Autorkontoen (pulje A og C) kan bevilge støtte til forfattere, oversættere og illustratorer, hovedsageligt i
form af arbejds- og rejselegater. Der kan tillige gives støtte til andre aktiviteter, der fremmer forfatternes,
oversætternes, illustratorernes og litteraturens samfundsmæssige betydning, fx oplæsningsarrangementer
og konferencer. Der gives ikke støtte til oversættelse af egne værker, udgivelse af egne værker,
forlagsvirksomhed eller til anskaffelse af IT- eller andet udstyr.
Støtte fra Autorkontoens kollektive båndmidler (pulje B) kan gives til forfattere og oversættere, der
opfylder et krav om væsentlig og nyskabende indsats. Herunder kan der gives støtte til andre projekter og
formål af almen kulturel karakter. Midlerne kommer fra de Copydanforeninger, hvorfra der ikke sker
individuel fordeling.
Både for støtte fra Autorkontoen og Autorkontoens kollektive båndmidler gælder det, at projektet ikke må
være afsluttet inden februar 2015.
Endvidere gøres opmærksom på, at ansøgere til pulje A og C, som har modtaget mere end 10.000 kr. ved
sidste ansøgningsrunde, ikke er berettiget til at modtage støtte igen.
Dette opslag kan ikke danne baggrund for udfærdigelse af en ansøgning. Ansøgningen skal opfylde
kravene, der er beskrevet i legatopslaget, som kan ses på www.danskforfatterforening.dk (Legatmidler>Autorkontoen) eller http://www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorkontoen.aspx
Oplysning om tildeling kan tidligst forventes primo februar 2015.
Medlemmer, der ikke har mulighed for at indsende elektronisk, kan kontakte sekretariatet for hjælp!
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På fredag!

10 forfattere
læser op
10/10
kl. 20-24

Camilla Christensen
Lone Mikkelsen
Jan Thielke
Lis Vibeke Kristensen
Sven Holm
Karen Fastrup
Anne-Mette Riis Rasmussen
Philip Tafdrup
Jakob Melander
Sternberg
Danske skønlitterære Forfattere præsenterer på Kulturnatten 10 danske forfattere, som læser op i
foreningens lokaler oppe under loftet inde i en af Københavns mange smukke, gamle baggårde, nærmere
bestemt Kronprinsessegade 34 B bag Kongens Have, tæt på Davids Samling.
Flere af forfatterne læser op af helt aktuelle værker og mange skønlitterære genrer er repræsenteret:
romaner, digte, noveller, kortprosa, krimier m.m.
Der er gratis entré til arrangementet. Kaffe, te, vin, vand og øl kan købes til beskedne priser.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Debutanterne kommer!

NYE STEMMER
NYE SIDER
Onsdag d. 5. november kl. 19 - 22
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
1609 København K
Årets skønlitterære debutanter er blevet inviteret til at læse op af deres nyudsprungne bøger.
Efter al den tid fra idéen til udgivelsen, fra spekulationen til forløsningen og fra tvivlen til visheden er der
kommet et værk ud af det. Et udgivet værk. Det er ikke småting. Læserne af dette nyhedsbrev husker det
stensikkert.
Så kom til årets debutantaften og vær med til at byde de nye stemmer i litteraturen velkommen – og få en
snak med dem om de nye sider de har føjet til litteraturhistoriens tykke bog. Foreningen er vært ved et
mindre traktement og et glas eller to.
Som noget nyt vil der komme etablerede forfattere og præsentere debutanterne og deres bøger. Få et
overblik over hvad og hvem der bevæger sig ind på den litterære scene netop nu.
Den nye litteratur er landet.
OBS: Har du som etableret forfatter lyst til at være en af dem der præsenterer en debutant og dennes værk,
så tøv ikke, men send en mail til foreningen: kontor@skoenlit.dk

Nye udgivelser

Sven Holm
”Statsministeren”
Skuespil
Tidene Skifter

Sissel Bergfjord
”Fuck det’ nok”
Rap-billedbog
Jensen og Dalgaard

Pia Tafdrup
”Smagen af stål”
Digte
Gyldendal

Bent Vinn Nielsen
”Den svævende tankbestyrer
Roman
Gyldendal
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Praktisk kursus

Lav en e-bog
- med Karsten Pers og Nis Jakob
Onsdag d. 22. oktober kl. 17 – 21
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal, København K
Kom til hands-on kursus og lær at producere, uploade og klargøre
e-bøger til salg på diverse platforme
Tiderne på bogmarkedet er under hastig forandring og selvudgivelse er
kommet for at blive og give forfatterne kontrol over deres egne værker.
Forfatterne og forlæggerne, Nis Jakob og Karsten Pers bringer dig et
afgørende skridt videre, hvis du overvejer at udgive e-bøger selv.
Kurset tager dig på 4 timer fra A-Z med selv at producere, uploade og
sætte dine e-bøger til salg. Du lærer at benytte det gratis
softwareprogram Sigil, som giver den sikreste vej til en fejlfri epub-fil og
rigtig god forståelse for hvad en e-bog er for noget.
OBS: Forudsætninger og forberedelse:
 Erfaring med at læse e-bøger
 Du skal kende din computer, dens funktioner og de
grundlæggende menukommandoer godt og være hjemmevant i
programmer som fx Word eller Open Office.
 Hav oprettet en brugerprofil på SaxoPublish (opret her)
 Følgende skal være installeret på din bærbare computer: Sigil og
Calibre (se nederst). Det er vigtigt at du tester at programmet
kører på din maskine. Nogle mac computere med gamle
styresystemer kan kun køre Sigil 5.0
 Medbring meget gerne et manuskript at arbejde med –
alternativt kan du få en tekst af os at arbejde med.
 Medbring en bogforside (dummy) i højformat, jpg-fil 580 pixels x
870 pixels

Karsten Pers har mange års
erfaring med at udgive
egne bøger. Han er også
skrivecoach med speciale i
fagbøger og formand for
forfatternetværket
NewPub.

Nis Jakob har haft eget
forlag siden 2011 med sine
skønlitterære værker som
e-bøger, der har toppet
bestsellerlisterne.

Downloads – software-programmer du skal downloade og installere inden kursusdagen:
Sigil – gratis epub-program findes her:
Til PC: https://code.google.com/p/sigil/downloads/detail?name=Sigil-0.7.4-Windows-Setup.exe&can
Til Mac: http://www.macupdate.com/app/mac/33395/sigil
Calibre – gratis epub-læser og konverteringsprogram: http://calibre-ebook.com
Kurset er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 650 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 13/10 – 2014.
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet!
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Det kan nås endnu!

Mentorordningen
Tilbud om manuskripvejledning

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.
Der er endnu ledige portioner i 2. halvår 2014. 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

Nye udgivelser

Thomas Boberg
”Fantombillede”
Digte
Gyldendal

Lars Johansson
”Signes hjemkomst”
Roman
Gyldendal

Sidsel Falsig Pedersen
”Hestens fødselsdag”
Roman
Tidene Skifter
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Oplæsningsarrangement

Ny dansk prosa
Torsdag d.23/10 kl. 19

Lone Aburas
Sissel Bergfjord
Peter Højrup
Peder Frederik
Jensen
moderator Philip Tafdrup
gratis adgang

Literaturhaus Møllegade 7 Kbh. N
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Nyt fra UBVA

Ny udgave af Ophavsret for begyndere
En bog til ikke-jurister

Bogen forklarer, hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud
på, på en populær måde. Den kan købes i papirform på DJØFs Forlag
og downloades gratis på www.ubva.dk/publikationer. 1. udgave af
bogen (blå forside) udkom i 2007, 2. udgave (grøn forside) i 2010. Begge
udgaver er forældede. De er afløst af 3. udgave, 2014. Den er genkendelig
på sin røde forside.
Download bogen her

UBVA / udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde

Netværksmøde i november
Søndag d. 18. november kl. 16
SULT i Filmhuset
Gothersgade 55/ Vognmagergade 8 B, Kbh. K

Bemærk: Med forbehold for ændringer. Kontakt for en
sikkerheds skyld Inuk - inukdetblaa@hotmail.com

Sæt kryds i kalenderen!

Julefrokost 21014
Lørdag d. 29. november kl. 18:30

Literaturhaus
Møllegade 7
København N
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Stillingsannonce

Forfatternes Forvaltningsselskab søger
visionær og forretningsminded leder
Er du initiativrig, visionær, stædig og i stand til at sparke døre ind? Kan du samtidig navigere med
et politisk bagland i en kompleks kunstnerverden? Så er du ret tæt på at være den leder, som
Forfatternes Forvaltningsselskab søger.

Vi er en række organisationer, der repræsenterer forfatterrettigheder, som har valgt at samle kræfterne for
i fællesskab at indgå aftaler og forvalte rettigheder for forfattere, oversættere, journalister og andre
tekstautorer. Vi vil kort sagt styrke forfatternes rettigheder, position og økonomi. Stillingen kræver
kommerciel og forretningsmæssig indsigt, sælgerattitude og stor teknologisk forståelse i forhold til brug af
forfatteres værker på nye måder og platforme i en omskiftelig tid. Stillingen er i første omgang 3-årig med
mulighed for forlængelse, hvis projektet bliver en succes. Du kommer i høj grad til at påvirke din egen
stilling og skal derfor også kunne lide at arbejde alene, men har samtidig en kreds af jurister og
forfatterrepræsentanter i nærheden af dig.

Du kommer til at sidde i Dansk Journalistforbunds ophavsretsafdeling i København.
Løn efter kvalifikationer.
Nærmere oplysninger får du hos leder af DJ Ophavsret Lone Amtrup, 3342 8041.
Ansøgning mærket ”Leder til Forfatternes Forvaltningsselskab”
sendes til DJ-HR@journalistforbundet.dk senest den 31. oktober 2014 og vi vil afholde samtaler
umiddelbart herefter.

Organisationerne er:
Dansk Forfatterforening
Danske skønlitterære Forfattere
Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA)
Danske Populær Autorer (DPA)
Danske Dramatikere
Dansk Journalistforbund
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde/Akademikerne
Dansk Oversætterforbund

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev oktober 2014│9

Kalenderen
OKTOBER
10/10

kl. 20-24

13/10

DsF, Kbh. K: Kulturnatten: 10 forfattere læser op 10/10
Tilmeldingsfrist til Lav en e-bog-kurset

22/10

kl. 17

Kursus hos DsF, Kbh K.: Lav en e-bog

23/10

kl. 19

Litteraturhaus, Kbh N.:Ny dansk prosa – oplæsning og samtale

31/10

Ansøgningsfrist vedr. stillingen som leder af Forfatternes Forvaltningsselskab

NOVEMBER
5/11

kl. 19

Dsf, Kbh. K: Nye stemmer, nye sider– debutantaften 2014

12/11

Kl. 12

Ansøgningsfrist til Autorkontoen

18/11

Kl. 16

Restaurant Sult, Filmhuset, Kbh. K: Netværksmøde

29/11

kl. 18.30

Litteraturhaus, Kbh. N: Julefrokost

Bemærk: Deadline for næste nyhedsbrev er 5. november!
Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Sekretariatsmedarbejder Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 61 28 68 26
Formand Jan Thielke: formand@skoenlit.dk \ tlf. 61 28 43 16
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