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Hilsen fra formanden
Forgangne måned havde foreningen den store glæde og ære at tildele 50 dygtige
forfattere vores nye Skulderklaplegat.
Det er siden kommet for en dag, at der findes nogle misforståelser angående dette
legat. Tillad mig derfor at opremse diverse oplysninger:
1. Legatet er finansieret af de ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node. Disse penge må ikke bruges
kun til fordel for foreningens medlemmer, men skal bruges bredt til at fremme vilkårene for alle
skønlitterære forfattere i Danmark.
2. Skulderklaplegatet er et uansøgt hæderslegat og derfor som sådan skattefrit. Vi har derfor kunnet
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kanalisere næsten dobbelt så mange penge ned i forfatterlommer (hvilket i sidste ende – spidsformuleret –
er foreningens kerneformål).
3. Beslutningen om hvem, der skulle modtage et Skulderklap, blev taget af en fagjury, bestående af tre
forfattere: 1 medlem af bestyrelsen, 1 medlem af foreningen og 1 forfatter, som ikke var medlem af DsF.
4. Til næste år bliver der nedsat en ny fagjury med tre nye forfattere.
5. Modtagere af Skulderklaplegat et år kan ikke modtage legat det følgende år.
6. Det har været muligt for alle forfattere (ikke kun medlemmer af DsF) at nominere andre forfattere til
legatet. Jurymedlemmerne medbragte også deres egne lister til møderne (de er jo også forfattere). I alt
blev godt 150 forfattere nomineret af cirka 15 indstillere.
7. Det har ikke været muligt at indstille sig selv, da det juridisk ville tælle som en ansøgning, og så
klapper skattefælden.
8. Det har heller ikke været muligt for fx mig eller sekretæren at indstille samtlige foreningens
medlemmer en bloc, fordi det ville være et brud på reglerne om de ufordelbare midler.
9. En efterfølgende optælling viser, at blandt modtagerne er der 19 medlemmer af DsF og 31 ikkemedlemmer. Spredningen i alder, geografi og litterære genrer er rigtig fin.
10. Opmuntringslegatet er ikke afskaffet, men skudt til hjørne. Foreningen vil også i fremtiden have en
form for trangslegat, thi fattigdom blandt forfattere er jo ikke opløst som ved et trylleslag, mens vi sad og
lavede kastanjedyr. Bestyrelsen er i gang med at definere fundatsen og metodikken.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke juryen for et meget grundigt og samvittighedsfuldt stykke
arbejde med at uddele legatet i henhold til fundatsen. I forhold til arbejdsmængden var deres honorar
decideret symbolsk. Kæmpe gigantonomisk kolonorm megamonster-tak.
Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Nye udgivelser

Søren R. Fauth
’På Jupiter findes fortiden ikke’
Digte
Ekbatana

Peter Mouritzen
’Det var tider’
Børnebog
Jensen & Dalgaaard

Peter H. Olesen
’Samtaler med Siri’
Opdateringer
Melodika
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Det kan nås endnu!

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 15. 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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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 9. december 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

Medlemskort til nye medlemmer
Danske skønlitterære Forfattere har fået en del nye medlemmer her på det seneste. I skal selvfølgelig ikke
snydes for et medlemskort.
Vi får produceret nye medlemskort i januar og disse vil så blive sendt til jer.
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Nye medlemmer
Vi byder velkommen til:
Mia Degner
Estrid Dyekjær
Ida Marie Hede
Camilla Hjørnholm Olsen
Julie Sten-Knudsen

Tak for i år!
Kontoret holder lukket fra og med torsdag d. 19/12 til og med søndag d. 5/1-2020.
Formand Peter Adolphsen kan i nødstilfælde træffes på tlf. 6128 4316 eller formand@skoenlit.dk
Vi ønsker alle et godt nytår!

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Adolphsen: formand@skoenlit.dk \ ons-fre kl. 13-15: tlf. 6128 4316
Kontortid: Mandag til onsdag. Vi er dog ofte til møder ude i byen, så træf venligst aftale pr. tlf. først.
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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