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Kære medlem

Den 27. januar afholdt Dansk Kunstnerråd en public service-event i Dome of
Visions lige ved den Sorte Diamant i København. Anledningen var at
kulturminister Bertel Haarder kort efter sin tiltrædelse i et interview havde
udlovet en kasse øl til den, der kunne komme med et nyt ord for Public Service.
Danske skønlitterære Forfattere og de andre organisationer i Dansk
Kunstnerråd blev enige om at tage ministeren på ordet og give ham det –
buddet på det nye ord - som gave ved en event, hvor de forskellige kunstarter
optrådte. Merete Pryds Helle deltog som forfatter.
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Foto: Morten Elbech

Selvfølgelig ikke kun fordi vi er hjertensgode og bare sådan vil, vil, vil optræde for ministeren, men fordi
kunst og formidling af kunst i alle dens former slet ikke figurerer i DRs nuværende public service-kontrakt
og fordi vi som kunstnere ikke er repræsenterede i det public service-udvalg, Marianne Jelved nedsatte –
med Connie Hedegaard som formand. Hun var naturligvis den anden meget vigtige adressat for eventen
og det manifest, der blev læst op.
Udover den fysiske optræden og overdragelsen af ordet, som ikke bare blev ét ord, men hele 30
forskellige sat på hver sin flaske i en kasse øl, vi gav ministeren, optog Ole Blegvad og Emil Falke en serie
kunstner-testimonials med kunstnere om public service, som kan minde beslutningstagerne om, at public
service-formidling af kunst er andet og mere end Allan Simonsen i Vild med dans.
På etiketten til den øl Bertel Haarder trak op af kassen fandt han: ”Lys over land”. Det var han
begejstret for, det I.P. Jacobsen-citat. ”Lys over Land/ Det er det, vi vil.” Litteratur og anden kunst i public
service-medierne, det er vi vil.
Uden sværdslag bliver det ikke, men jeg tror, at vi kom et godt skridt ud af mørket.
De bedste februarhilsner
Jan Thielke
formand
PS: Manifest, event-video, testimonials m.m. kan ses på Dansk Kunstnerråds FaceBook-side her:
https://www.facebook.com/danskkunstnerraad/ og endvidere på Dansk Kunstnerråds hjemmeside her:
http://dansk-kunstnerraad.dk/?page=article&id=350
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Legater

Ellen og Nils Nilssons legat
Legatet uddeles til en langvarigt syg og økonomisk trængende forfattere. Legatet kan uddeles til samme person
flere år i træk. Legatnyderen skal i alle tilfælde kunne dokumentere sin sygdom ved at indsende lægeerklæring.
Til uddeling i alt: 15.000 kr.
Legatet forventes uddelt medio april 2016.

Forfatteren Martin Jensen og hustru Manja Jensens legat
Legatet tildeles en fortjenstfuld forfatter (lyriker eller romanforfatter), af skiftevis jødisk eller jysk oprindelse.
Når legatet tildeles en forfatter af jødisk oprindelse, skal det fortrinsvis tildeles en forfatter, der har dansk
statsborgerskab, bor i Danmark eller har anden tilknytning til Danmark, f.eks. agter at foretage en studierejse til
Danmark, Færøerne eller Grønland.
Der uddeles i år til en forfatter af jysk oprindelse.

Til uddeling: 15.000 kr.
Legatet forventes uddelt medio april 2016

Direktør J.P. Lund og hustru, f. Bugges Legat
Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år.
Dansk Forfatterforenings legatudvalg indstiller til dette legat ultimo marts, og en ekstern bestyrelse foretager
den endelige uddeling i foråret 2017. Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler.
Legatportionen forventes at være på kr. 6.000 – 7.000.

Generelt om legater
Ansøgningen sendes elektronisk via efond.
Link til det elektroniske ansøgningsskema findes på Dansk Forfatterforenings hjemmeside:
www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/legater.aspx
Her finder du også en udførlig vejledning i, hvordan der ansøges.

Ansøgningen skal være indsendt senest 26/2- 2016 kl. kl. 12.

Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne, opfordres hermed til at rette henvendelse til de
pågældende og oplyse dem om legaterne og ansøgningsfristen.
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I næste uge!

Besøg fra de nordiske
forfatterforeninger
Torsdag d. 18. februar
BEMÆRK NYT TIDSPUNKT: kl. 18 - 20
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K

Danske skønlitterære Forfattere får den 18. februar besøg af Sigmund Løvåsen,
formand for Den norske Forfatterforening og Kalli Klement fra Sveriges
författarförbund. De to gæster og Jan Thielke, formand for Danske skønlitterære
Forfattere, vil hver holde et oplæg om forfatternes og litteraturens situation i
Norge, Sverige og Danmark og fortælle, hvad de respektive organisationer
arbejder med for tiden. Det kan f.eks. være regler for bibliotekspenge i forhold til
ebøger og ebogskontrakter hos forlag, som er noget af det, der optager os i
Danmark. Eller den generelle biblioteksudvikling og formidling i radio/tv. Men også
andre punkter. Efter de tre oplæg er der åben diskussion, hvor vi forhåbentlig kan
lære lidt af hinandens erfaringer.
Gratis adgang for foreningens medlemmer.
Ikke-medlemmer: 100 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 15/2 – 2016.
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede
rejseudgifter refunderet.
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Stadig få pladser!

Stemmetræning og
oplæsningsteknik
ved forfatter og underviser Lone B. Skovgaard
Del 1: Onsdag 24. februar kl. 17 -20
Del 2: Onsdag d. 9. marts kl. 17-20

Kom og få gode råd og teknikker til at blive en bedre oplæser og formidler af egne værker, så du både trænger
igennem til publikum og undgår at overanstrenge stemmen.
Lone B. Skovgaard har siden 1998 undervist i stemme- og taletræning gennem sin virksomhed Stemmeteknik.
Læs mere her: http://www.stemmeteknik.net/
Begge kurser foregår hos
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K
Kurserne er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 750 kr.
OBS: Der plads til max. 8 på kurset - med fortrinsret for medlemmer af DsF.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 17/2 – 2016.
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet!
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Kursus april

Skat og økonomi
ved revisor Henrik Ladewig

Onsdag d. 6. april kl. 19
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K
Kom til dette nyttige og populære kursus, hvor foreningens revisor, Henrik Ladewig fra JS Revision, giver gode
råd til selvangivelsen m.v.
Kurserne er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer: 550 kr.
Tilmelding til kontor@skoenlit.dk senest 30/3 – 2016
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet!

Forfatterrefugie i Italien

Det danske Institut
i Rom
Ansøgningsfrist for ophold 1/9– 31/12 2016:
15. februar 2016

Forskere indenfor alle grene af videnskaben, kunstnere indenfor
alle kunstarter, arkitekter, musikere og forfattere kan nu søge
studieophold på Det Danske Institut i Rom i efteråret 2016.
Instituttet har til huse i Kay Fiskers fornemme bygning fra 1967 og ligger i Borghese-parken, få minutters gang
fra Piazza del Popolo og Roms centrum (se www.acdan.it).
Som stipendiat på Det Danske Institut deltager du i et internationalt forsker- og kunstnermiljø. Du får adgang til
byens enestående ressourcer i form af museer, monumenter, biblioteker, arkiver m.m. Husets personale står til
rådighed med hjælp og vejledning.
Information om stipendiemuligheder og ansøgningsskema findes her:
www.acdan.it/stipendier.html
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Medlemstilbud

Mentorordningen 201 6
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
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.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

Få ledige portioner!

Få en ny hjemmeside
Bestyrelsen har vedtaget at fortsætte Hjemmesidepuljen og foreløbigt afsat 25.000 kr. til projektet.
I alt 5 forfattere kan i denne omgang få del i denne nye pulje. Der er endnu 2 ledige portioner!
Hjemmesidepuljen kan også bruges af forfattere, som i forvejen har en hjemmeside, der 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.
Skriv til kontor@skoenlit.dk
Din ansøgning vil blive vurderet af et udvalg nedsat af bestyrelsen.
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Medlemsarrangement april

Generalforsamling - og jubilæum
Lørdag d. 30. april
I år kan Danske skønlitterære Forfattere fejre 25 års jubilæum. Foreningen blev stiftet i oktober 1991, da en
gruppe forfattere efter uenighed om bl.a. biblioteksafgiften brød ud af Dansk Forfatterforening.
25-året markeres blandt andet med et arrangement for medlemmerne - en jubilæumsreception - som vil blive
afholdt i umiddelbar forlængelse af årets generalforsamling.
Flere detaljer – tidspunkt, sted, program etc. - følger snarest!

Se!

Forfatterportrætter på nettet
I efteråret optog kulturjournalisten Ole Blegvad og
filminstruktøren Emil Falke videoportrætter af 12 af
foreningens forfattere. En del af dem kan nu ses på
forfatternes respektive hjemmeside samt på DsF’s egen,
nyoprettede You Tube-kanal.
Fra videoportrættet af Hanne Marie Svendsen

Find Dansk skønlitterære Forfattere på You Tube her:
https://www.youtube.com/channel/UCHCLDyX9to7k0VAcb97Bh3w

Bestyrelsen har sat penge af til endnu en omgang forfattervideoer. Mere information om dette følger snarest.

Forfatterundersøgelse

Ytringsfrihed og (selv)censur
I december modtog alle medlemmer et spørgeskema vedr. ytringsfrihed og selvcensur. Det var
branchemagasinet Bogmarkedet, der stod bag undersøgelsen, som bl.a. blev sendt ud til de forfattere,
illustratorer m.v., der er medlemmer af DsF og DFF.
Det fulde resultat af undersøgelsen kan nu – renset for personlige kommentarer – downloades som pdf-fil fra
DsF’s hjemmeside her:
http://litt.eu/for-medlemmer-login/forfatterundersoegelse-om-ytringsfrihed-og-selvcensur/
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Kunstnerbolig

Julius Bomholts Hus - “Digterhjemmet”
Sønderho, Fanø
“Digterhjemmet” er indrettet som fribolig for en nordisk forfatter.
Pr. 7. november 2016 og 1 år frem er friboligen ledig, og interesserede forfattere kan søge om at få boligen stillet
til rådighed fra denne dato.
Tildelingen sker normalt for en 3 måneders periode. Det må af ansøgningen fremgå, hvilken periode man ønsker
huset.
Man må selv betale for opvarmning, elforbrug, telefon og rengøring, samt være ansvarlig for husets inventar.
Huset opvarmes med el-radiatorer og brændeovn. Esbjerg Kommune leverer brænde til opvarmning
vederlagsfrit. Der er adgang til internet i huset.
“Digterhjemmet” er et gammelt, gennemrestaureret og fuldt møbleret skipperhus som, ifølge forhenværende
kulturminister Julius Bomholts testamente, kan stilles til rådighed for en nordisk forfatter.

Vejledende regler for brug af huset og en kortfattet orientering kan for interesserede ses på
https://www.esbjergbibliotek.dk/digterhjemmet
Eventuelle ansøgere er ligeledes velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 7616 1907 eller via mail for
yderligere oplysninger.
Ansøgning stiles til Bestyrelsen for Julius Bomholts Hus og sendes til Esbjerg Kommunes Biblioteker i Esbjerg, pr.
brev eller mail biblio@esbjergkommune.dk

Ansøgningsfristen er 15/4 – 2016
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Kalenderen
FEB
15/2

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond: Rejselegat

15/2

Ansøgningsfrist for ophold på Det danske Institut i Rom

18/2

18 - 20

DsF, Kbh. K:Kursus / Besøg fra de nordiske forfatterforeninger

24/2

17 - 20

DsF, Kbh. K: Kursus / Stemmetræning og oplæsningsteknik I v. Lone B. Skovgaard

26/2

12

Ansøgningsfrist vedr. div. legater forvaltet af DFF

17-20

DsF, Kbh. K: Kursus / Stemmetræning og oplæsningsteknik II v. Lone B. Skovgaard

19 - 22

DsF, Kbh. K: Kursus / Skat og økonomi v. revisor Henrik Ladewig

MARTS
9/3

APRIL
6/4
15/4

Ansøgningsfrist for ophold i Julius Bomholts Hus, Sønderho Fanø

30/4

Kbh. K: Ordinær generalforsamling + jubilæumsreception

MAJ
27/5

Dronningesalen, Den Sorte Diamant, Kbh. K:: Blixenprisen 2016

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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