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Kære medlem,
Godt nytår!
Så er vi gået ind i det nye år, som ikke blot er et nyt år, men tillige et valgår.
Hvilket jo ikke er så uinteressant for en forening som DsF. Man kan jo håbe på at vi
får en regering og en kulturminister, som er lidt mere venligt stemt over for
samtidskulturen og kunstnerne, end det er tilfældet nu.
Det vil alt sammen vise sig. Men at der venter et vist lobbyarbejde for
kunstnerorganisationerne, er uomtvisteligt. Både for de enkelte organisationer, og for en tværfaglig
organisation som Dansk Kunstnerråd, som på tirsdag, den 15. januar, afholder "kunst- og kulturoptakt til
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folketingsvalget 2019", hvor rådsmedlemmerne bl.a. får lejlighed til at møde Mogens Jensen fra
Socialdemokratiet, Bertel Haarder fra Venstre, Nikolaj Bøgh fra De Konservative, og Søren Søndergaard
fra Enhedslisten.
Det skal blive interessant at lodde stemningen. Vi kan næppe forvente mirakler, men det er vel ikke helt
utænkeligt at den kommende regering - hvordan den så blir sammensat - vil føre en kulturpolitik som er
mere nådig over for nutidskunstnen end den, der er blevet ført i de seneste år, hvor fokus tydeligvis har
været på kulturarven, og samtidskunsten og dens udøvere i nogen grad er blevet ladt i stikken.
Og selv om man selvfølgelig ikke bør gøre sig urealistisk høje forventninger, vil vi i hvert fald i DsF gøre
hvad vi kan for at søge indflydelse på kulturpolitikken.

Og, hvem ved? Når det er blevet forår, vil håbet måske stråle lige så lysegrønt som løvet på træerne!

De bedste januarhilsener
Peter Rønnov-Jessen, formand

Nye udgivelser

Jess Ørnbo
33 digte
Digte
Gyldendal

Laura Ringo
’Papirbryllup’
Roman
Gyldendal

Niels Lyngsø
’Ti døgns stilhed’
Essays
Gyldendal

Hanne Højgaard Viemose
’HHV.FRSHWN’
Roman
Gyldendal
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Fra bestyrelsen

Stil op!
Dette års ordinære generalforsamling afholdes i foreningens lokale
lørdag d. 27.. april kl. 13:30.
Bestyrelsen er p.t. nede på otte personer, da Peter-Clement Woetmann pga. travlhed har måttet trække
sig. Desværre har bestyrelsen p.t. ingen suppleanter. Bestyrelsen opfordrer derfor interesserede
medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen afholder 6 årlige bestyrelsesmøde samt 2 seminarer. Hvis du vil vide mere om
bestyrelsesarbejdet og hvordan du melder dit kandidatur, kan du kontakte formand Peter Rønnov-Jessen
på formand@skoenlit.dk / tlf. 6128 4316 eller sekretær Peter H. Olesen, kontor@skoenlit.dk / tlf. 6128
6826.

Ansøgningsfrister
1. februar: Arbejdslegater - Legatudvalget for Litteratur
Læs mere her:
https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/arbejdslegater-og-stipendier-legatudvalget-forlitteratur/
1. februar: Dansk litteratur i Danmark
Læs mere her:
https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/dansk-litteratur-i-danmark/
1. marts: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark
Læs mere her:
https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/dansk-litteratur-i-udlandet-og-udenlandsklitteratur-i-danmark/
5. marts:
Huskunstnerordningen.
Læs mere her: https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen/
1. april: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge
Læs mere her:
https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/dansk-og-udenlandsk-litteratur-for-boern-ogunge/

Læs mere om de nye puljer her:
https://www.kunst.dk/kunstomraader/litteratur/nyheder/2018/litteraturpuljer-bliver-samlet/find-svar-paaspoergsmaal-om-nye-de-litteraturpuljer/

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev janaur 2019│3

Mentor 2019
Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores nye 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 15 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. Samtidig
beder vi om en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

Tilbud til skønlitterære forfattere

Skrivepladser tilbydes professionelle forfattere
1 ledig plads fra 10. januar 2019
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.

Kon ti ng en tresta n cer
Der er desværre stadig medlemmer, som ikke har betalt kontingent for kontingentåret 2017-2018.
Beløbet, der er fradragsberettiget på selvangivelsen, bliver indberettet til Skat inden udgangen af januar.
Husk derfor at betale – eller skriv til kontor@skoenlit.dk og få lavet en afdragsordning.
Beløbet kan betales ved brug af det tilsendte indbetalingskort fra Betalingsservice. Alternativt kan
indbetalingen overføres direkte til foreningens bankkonto i Danske Bank:
9570 – 5732174
(Husk at påføre dit navn på indbetalingen!)
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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.

B i bli o teksa fgi ft
Biblioteksafgiften for 2019 bliver udbetalt d. 12. april 2019.

Tilbud til skønlitterære forfattere – finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

D e s kø nl it teræ res kursusp ul je
Danske skønlitterære Forfatteres kursuspulje 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
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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 Ingmars Bergmans ‘Laterna Magica’
Tirsdag d. 26/2 kl. 19:00:
Peter Adolphsen
om Per Højholt

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/
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Hædersprisen 2019

Sidste års primodtager Mikael Josephsen

I forbindelse med generalforsamlingen i april uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for
anden gang. Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk
fortjener en større opmærksomhed.
Alle forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej indstille en eller flere forfatterkolleger til
prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.
Indstillingsfrist:
Søndag d. 17. februar 2019.

Skriv til:
projekt@skoenlit.dk
Den endelige afgørelse foretages af en trepersoners jury bestående af forfatterne Kirsten Thorup og Klaus
Lynggaard fra Danske skønlitterære Forfattere samt digteren Rasmus Nikolajsen.

Hædersprisen er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
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Kalenderen
JANUAR
29/1

kl. 19:00

Kbh.’s Hovedbibliotek: Forfatternes Litteraturhistorie / Dorthe Nors

FEBRUAR
1/2

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond vedr. arbejdslegater

1/2

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond / Dansk litteratur i Danmark

26/2

kl. 19:00

Kbh.’s Hovedbibliotek: Forfatternes Litteraturhistorie / Peter Adolphsen

MARTS
1/3

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond / Dansk litteratur i udlandet og
udenlandsk litteratur i Danmark

5/3

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond / Huskunstnerordningen

APRIL
1/4

Ansøgningsfrist Statens Kunstfond / Dansk og udenlandsk litteratur
for børn og unge

12/4

Biblioteksafgift for 2019 udbetales

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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