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Kære medlem,

Efterår er blevet til vinter, november er gledet over i december, julemåneden. En
overgang vi her i foreningen markerede ved i lørdags, den 1. december, at afholde
årets julemiddag på Café Gammeltorv, som også meget passende kaldes "Huset
med det grønne træ". Hvilket dog næppe refererer til et juletræ, men det var i
hvert fald et vellykket arrangement og der herskede en hyggelig julestemning,
selv om der jo stadig er længe til jul. Tak til alle som deltog.
Et par dage senere, mandag den 3., mødtes bestyrelsen til årets sidste bestyrelsesmøde. Hvor vi bl.a.
diskuterede et emne, jeg også berørte i novembers nyhedsbrev: forlagskontrakter. Siden sidst har jeg i
samarbejde med ophavsretsadvokat Peter Schønning opstillet en liste med visse minimumskrav, DsF kan
anbefale sine medlemmer at stille, når de indgår kontrakter, nu da der ikke længere findes en
normalkontrakt. Den liste blev fremlagt på mødet, og der var enighed om at udbygge den med yderligere
et par punkter, hvilket vil ske inden for kort tid, hvorefter medlemmerne vil kunne rekvirere den.
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På mandagens bestyrelsesmøde diskuterede vi også et brev, vi har tænkt os at sende til kulturministeren
vedrørende den nye udvalgsstruktur der indførtes i Statens Kunstfond for snart fem år siden, og som vi
mener har ført til en forringelse for de skønlitterære forfattere. Det er en vigtig sag.
Hvilket kulturpolitik jo generelt er for en forening som Danske skønlitterære Forfattere. Og selv om det
kulturpolitiske klima unægtelig tager sig temmelig mørkt og koldt ud for tiden, kommer der et forår
engang. Og et valg. Og, hvem ved - en ny kulturpolitik? Vi kan håbe.

Men, indtil da: Glædelig jul!

De bedste december- og julehilsener
Peter Rønnov-Jessen
formand

Nye udgivelser

Siri Ranva Hjelm
Jacobsen
’Havbrevene’
Lindhardt & Ringhof

Peter H. Olesen
Bent Haller
’Jeg er en kaktus, jeg
’Når krigen slutter’
passer mig selv’
Roman
Digte
Lindhardt og Ringhof
Melodika
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Tilbud til skønlitterære forfattere

Skrivepladser tilbydes
professionelle forfattere
1 ledig plads fra 10. december 2018
Danske skønlitterære Forfattere tlbyder forfattere en gratis
skriveplads af 2 måneders varighed (med evt. mulighed for 1
måneds forlængelse) 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.
Skriv og send en ansøgning til projekt@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.

D e s kø nl it teræ res kursusp ul je
Danske skønlitterære Forfattere har lavet en ny pulje, som dækker udgifter til kurser,som giver
skønlitterære forfattere ny kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af
deres forfattervirksomhed.
Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre
relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.
Den skønlitterære forfatter kan søge De skønlitterære forfatteres kursuspulje om hjælp til at dække dele af
eller hele kursusafgiften.
På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres
fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at
tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.
Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kursuspuljen.
Send din ansøgning til projekt@skoenlit.dk

DsF’s skriveplader og kursuspuljen er finansieret
af ufordelbare ophavsretsmidler modtaget via Copydan Tekst & Node
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Tilbud til skønlitterære forfattere – finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

F å en ny h jemmes ide
- eller få den gamle opfrisket!
Der resterer et par portioner af årets hjemmesidepulje.
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 Mie Guldborg, uddannet
på Danmarks Designskole.
• 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 en ansøgning til: projekt@skoenlit.dk.

DsF på Facebook
Vidste du, at Danske skønlitterære Forfattere har en intern facebookgruppe
udelukkende for medlemmer af foreningen ?
Hvis du ikke allerede er medlem af gruppen, kan du anmode om det her:
https://www.facebook.com/groups/DsFmedlemmer/

Nyhedsbrevet i 2019
Nyhedsbrevet vil fra og med januar se anderledes ud, for de medlemmer som modtager det pr. e-mail. Vi
håber, at I vil tage godt imod den nydesignede og brugervenlige udgave, og skulle der være problemer
med det nye design eller ændringsforslag, så tøv ikke med at skrive til kontor@skoenlit.dk
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Forfatternes Litteraturhistorie
- også i 2019
DsF fortsætter i det nye rækken af aftener, hvor forfattere fortæller
om et forfatterskab som har betyder meget for forfatteren.
Som noget nyt har vi valgt at samarbejde med Københavns
Hovedbibliotek. Aftalen indbebærer at Hovedbiblioteket lægger
lokale til arrangementerne, mens det stadig er DsF, som udvælger
- og via de ufordelbare ophavsretsmidler modtaget via Copydan
Tekst & Node – honorerer de forfattere, der kommer og fortæller.
Vi håber, at dette nye samarbejde vil give Forfatternes Litteraturhistorie en større synlighed og dermed også et større publikum.
Der vil også fremover være gratis adgang til arrangementerne,
både for medlemmer og ikke-medlemmer.
Foreløbig er følgende arrangementer aftalt:
Tirsdag d. 29/2 kl. 19:00:
Dorthe Nors
om Ingemars Bergmans ‘Laterna Magica’
Tirsdag d. 26/2 kl. 19:00:
Peter Adolphsen
om Per Højholt

Flere informationer følger i nyhedsbrevet i januar
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Kalenderen
JANUAR
29/1

kl. 19:00

Kbh.’s Hovedbibliotek: Forfatternes Litteraturhistorie / Dorthe Nors

FEBRUAR
1/2
26/2

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond vedr. arbejdslegater
kl. 19:00

Kbh.’s Hovedbibliotek: Forfatternes Litteraturhistorie / Peter Adolphsen

MARTS
1/3

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond vedr. rejselegater

1/3

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond vedr. de generelle midler

Nyt medlem
Pr. 1. december byder vi velkommen til:
Pia Møller Nielsen

Fra sekretariatet
Vi har lukket fra torsdag d. 20. december til og med fredag d. 4. januar 2019.
Tak for i år - og godt nytår!

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Rønnov-Jessen: formand@skoenlit.dk \ tlf. 6128 4316
Sekretær Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Projektmedarbejder Sissel Bergfjord: projekt@skoenlit.dk
OBS: Husk at melde adresseændring, ny e-mailadresse m.v. til sekretæren!
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