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Hilsen fra formanden

Som det ses på sidste side i dette nyhedsbrev er det så lykkeligt, at foreningen har fået 14 nye medlemmer
bare den seneste måned. Det er resultatet af første fase af rekrutteringsudvalgets store hverveindsats.
Hurra.
Anden fase er Il Grande Hvervekasse. Se næste side.
Når I missionerer for den gode sag, er det mig magtpåliggende at understrege, at I ikke går på strandhugst
hos Dansk Forfatterforening. Her i DsF ønsker vi et stærkt DFF. De er jo vores samarbejdspartnere i en
lang, lang række sammenhænge. Og grundlæggende hepper vi på en styrkelse af alle bogverdenens små
tandhjul, fra forfattere, forlag, boghandlere og biblioteker til antikvariater, læsegrupper osv. osv. – vi er
alle dele af et økosystem, som gerne må strutte af sundhed. Alle branchens små og store tandhjul skal
være så stærke som muligt.
Vi skal ikke bides, bare fordi krybben er så godt som tom. Så det handler ikke om at omfordele de få
gysser, der allerede findes i systemerne, men om at skaffe nye penge. Og de penge – hvis man spørger mig
som formand for Danske skønlitterære Forfattere, men også som skatteborger – skal gå direkte til de
skabende kunstnere personligt. Jeg har prøvet i denne kronik https://www.information.dk/debat/2019/10/staten-stoette-kultur-staten-investere-kultur - at
fremføre argumenter, der appellerer til skatteborgeren i os alle.
Ellers håber jeg bare at så mange som muligt melder sig til årets julefrokost. Seriøst, virkelig, please, kom.
Det bliver så hyggeligt. Den veganske menu skulle anbefalelsesværdig. Selv spiser jeg dog gerne svin som
et svin. Øf betyder æg på fransk.
Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand
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IL GRANDE HVERVEKASSE
Hvis ellers man er dansk, skønlitterær og forfatter findes der to aldeles gode grunde til alligevel ikke at
være medlem af Danske skønlitterære Forfattere:
1.
2.

Man har ikke råd
Man er allerede medlem af Dansk Forfatterforening

Hvad 1’eren angår, så er det den ultimativt ærligste sag i verden at være flad, især som skabende kunstner.
Og 2’eren: Er man medlem af den anden forening, så er alt godt: Bare man er organiseret, så er vi glade.
Derfor, kære medlemmer, når IL GRANDE HVERVEKASSE hermed annonceres, så beder vi jer udvise den
yderste respekt for personer, som af disse to grunde ikke kan være medlemmer af DsF.
Men alle andre – hvis de ellers har udgivet en skønlitterær bog på et økonomisk uafhængigt forlag – dem
skal I decideret køre på: For nu gælder det om at vi bliver flere under vores beigesort-fesenblå fane.
Det mest effektive hverve-instrument for en forening som vores er hinsides enhver tvivl den eksisterende
medlemsskare. Derfor: Hiv fat i venner og bekendte, som I ved er skønlitterære forfattere. Bed dem skrive
til os og hilse fra dig.
For så kan I begge deltage i konkurrencen om at vinde IL GRANDE HVERVEKASSE
Man er velkommen til at bruge dette hvervebrev i sine bestræbelser: https://litt.eu/hvervebrev-2019/
Vinderen findes ved lodtrækning og får en ekspertkurateret kurv med faste og flydende lækkerier (se
nedenfor) til en værdi af 1300 kr. Konkurrencen løber til 1. december 2019, hvorefter en vinder trækkes.
Både hvervet og hverver er med i lodtrækningsbowlen, men først når bestyrelsen har godkendt det nye
medlem og vedkommende har betalt det første halvårskontingent.
Hvervekassen
Hvid Bourgogne: Les Millerands 2015
Barolo: Fratelli Alessandria 2014
Champagne: Bérechê et Fils, Brut Réserve
Græskarkerneolie: Gobelsburg
Olivenolie: Nicolas Alziari
Passionsfrugteddike: A L’Olivier
Nøddecreme: Papa dei Boschi Nocciola Piemonte IGP
Hasselnødder: Papa dei Boschi
Gavekort til Arnold Busck. Værdi 300 kr.
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Stadig ledige pladser!

Julefrokost
lørdag d. 30. november kl. 18 - 23

Gammeltorv 20, København K
Egenbetaling. 150 kr.
Menu:
Gammeldags modnet julesild, karrysild
4 slags kapers og 2 slags fedt

Vesterhavsrødspættefilet
Hjemmelavet remoulade og citron

Islandsk gravad laks
Husets sennepsauce, sirup og rugbrødscrumble

Ribbensteg
Hjemmelavet julerødkål og juleglace

Julemedister
Grønkål vendt i estragon, appelsin/kanel og saltede nødder

Gammeltorvs andesalat
Confiteret and, kantareller, æbler i citron - honning

Ris a la mande
Bourbon vanilje, karamelliseretde mandler og kirsebærsauce

Tilmelding:
Overfør 150 kr. til DsF's konto senest 22/11: 9570 - 5732174
Betalingen gælder som tilmelding! Bemærk: Begrænset antal pladser
OBS: Skriv til kontor@skoenlit.dk hvis du ønsker en vegansk menu eller har allergier!
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Forfatternes Litteraturhistorie december

Anne-Cathrine Riebnitzsky
om
Pat Conroys 'Savannah'
Tirsdag d. 3/12 kl. 17
Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade, København K

Der er gratis adgang for alle!
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Medlemstilbud

Få en mentor!
OBS: Stadig ledige portioner i 2019!
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 15 timer.
Vedr. ansøgningen:
I din ansøgning bedes du
a) kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til.
b) vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
c) skrive en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
d) oplyse, om du tidligere har modtaget støtte fra Mentorordningen og i bekræftende fald hvornår - og
fortæl afsluttende kort om udkommet af denne, sidst modtagne mentorhjælp.
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed. Heraf resterer p.t. 4.
Herudover har vi et par ledige portioner til overs fra 2018.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
eller pr. brev til:
DsF
Kronprinssegade 34 B, 2. sal
1306 København K
Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

Medlemstilbud

Har du et et juridisk problem?
Husk at Danske skønlitterære Forfattere har en advokat tilknyttet.
Tøv ikke med at kontakte sekretariatet på kontor@skoenlit.dk eller tlf. 6128 6826
(mandag til onsdag kl. 10-14).
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Skrivepladser tilbydes professionelle forfattere
1 ledig plads fra 11. november 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.

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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Ophavsret for forfattere
Gratis kursus
Fredag d. 29/11 i Kbh. K

UBVA tilbyder dette kursus gratis for Danske skønlitterære Forfatteres medlemmer og skriver bl.a.: 'Som
forfatter har man ophavsretten tæt inde på livet. Det er på grund af ophavsretten, at forfattere får betaling
for deres arbejde. Uden ophavsretten fik de ingen royalty og ingen penge fra Copydan. Det er også
ophavsretten, der er grunden til, at man som forfatter kan modsætte sig at blive plagieret i bøger og film
m.m. Forfatteren har, som man somme tider udtrykker det, en »åndelig ejendomsret« til sin tekst. Det er
ophavsretten, der sørger for det.
Som forfatter kan man blive stillet over for en lang række svære ophavsretlige spørgsmål. Og det er
vigtigt, at man er klædt ordentligt på til at svare på dem.'
Læs mere om kurset her: https://ubva.dk/gratis-kurser/ophavsret-for-forfattere/
Tilmelding her: www.ac.dk/om-akademikerne/ubva/tilmelding-til-kursus-ophavsret-for-forfattere-den-29november-2019.aspx

Nye udgivelser
Svend Åge Madsen
’Enden på tragedie’
Roman
Gyldendal
Kaspar Colling Nielsen
’Dengang dinosauerne var små’
Roman
Gyldendal

Lea Marie Løppenthin
’Sæson’
Roman
Gyldendal

Lotte & Søren Hammer
’Soldier blue’
Krimi
Gyldendal

Gorm Rasmusssen
’Utyske 6/7’
Prosa
Det Poetiske Bureaus Forlag

Ib Michael
’Digte fra Mexico 1971’
Digte
Arabesk
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Kalenderen
NOV
30/11

18-23:30

Café Gammeltorv, Kbh. K: Julefrokost

Nye medlemmer
Velkommen til
Sanne Bjerg
Kaspar Bonnén
Caspar Eric
Lone Hørslev
Sofie Jama
Rasmus Lund
Lea Marie Løppenthin
Ib Michael
Mette Moestrup
Anders Vægter Nielsen
Dorthe Nors
Ursula Andkjær Olsen
Ursula Scavenius
Teddy Vork

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Adolphsen: formand@skoenlit.dk \ ons-fre kl. 13-15: 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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