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Hilsen fra formanden
Det har været en travl måned i vores lille forening.
Anden uddeling af vores Skulderklaplegat nu gennemført. 50 dygtige forfattere har hver
modtaget hæder, ære og 10.000 skattefrie kroner. Stor tak for grundigt,
samvittighedsfuldt og lavtlønnet arbejde til juryen: Lone Theils, Jens Blendstrup og
Cecilie Lolk Hjort. Se modtagernes navne umiddelbart herunder.
Den store sexisme-undersøgelse sammen med Dansk Forfatterforening og Danske Forlag er på
opløbstrækningen: Den indledende vidnesbyrd-indsamlingsperiode er slut, og advokaterne i Sirius (dybt
professionelle og samvittighedsfulde mennesker, skal jeg hilse og sige) er ved at skrive det hele sammen til
en rapport, som gerne skulle være klar til offentliggørelse inden jul.
Dernæst har der været hektisk aktivitet med det politiske arbejde, både foran og bag kulisserne. Det
meste foregår jo bag skærmen pga. corona (den fnatmide) i form af mails, zoommøder, webinarer osv.,
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men lidt fysisk mødeaktivitet bliver det dog også til. Denne del af arbejdet opfatter jeg som helt central for
foreningens virke. Jeg glæder mig til at kunne blive mere konkret ifht. de faktiske resultater, men jeg tør
godt røbe, at årets finanslov måske ikke bliver det sædvanlige blodbad af nedskæringer.
Desværre har vi jo ikke kunnet afholde foreningens traditionelle julefrokost pga. corona (den
skildpaddehæmoride), men vi håber at kunne erstatte den med en sommerfest, der samtidig vil være en
markering af foreningens 30-års jubilæum.
Glædelig jul og godt nytår, kære medlemmer.
Med venlig hilsen
Peter Adolphsen
Formand
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Kommende frister
31/12 - 2020, kl. 23:59
Artist in residence under Huskunstnerordningen

14/1 - 2021, kl. 23:59
Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt
Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi
Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave
Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

1/2 - 2021, kl. 23:59
Arbejdslegater for litteratur

1/3 - .2021, kl. 23:59
Nordiske oversættelser
Dansk litteratur i Danmark
Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark
Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

2/3 -.2021, kl. 23:59
Huskunstnerordningen

Læs mere her:
https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soegtilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=list&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grant
s&cHash=7f5d87cf99cf753abe26e7b00e68436e
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Skriveophold og refugier
Nu da det nærmest er umuligt at komme udenlands, henleder vi opmærksomheden på disse danske
refugier:
Hald Hovedgaard ved Viborg
Læs mere her : http://haldhovedgaard.dk/om-litteraert-arbejdsophold-paa-hald/
Fuglsang Herregård ved Toreby, Lolland
Læs mere her: https://fuglsangherregaard.dk/forskerrefugium/refugieophold/
Leif Hasles hus,Vindbyholt ved Fakse,
Læs mere her: https://leifhaslesfond.dk/refugie
Sostrup Slot ved Grenå
Læs mere her: http://www.sostrup.org/retraeter/

Svanekegården, Svaneke
Læs mere her: https://svanekegaarden.dk/da/boliger-sal/residencykunstboliger/
Villa Gress, Marienborg Gods ved Stege
Læs mere her: https://www.villagress.dk/
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Nye udgivelser

Carsten Jensen

Svend Åge Madsen

Jesper Stein

Harald Voetmann

Sebastian Bune,
Lars Frost,
Hanne Højgaard
Viemose,
Anne Lise
MarstrandJørgensen,
Laila Ingrid
Rasmussen m.fl.

Juvenal oversat af
Harald Voetmann

Opfordring
Har du en bog på vej?
Send os gerne en billedfil - jpg eller lignende - af
forsiden, så vi kan bringe den her i nyhedsbrevet
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Få en mentor!
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.
Læs betingelserne for Mentorordningen før ansøgningen sendes: https://litt.eu/mentorordningen/
Send derefter ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

Kursuspuljen
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
Kursuspuljen er finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

Den Sociale Autorkonto
Af de ufordelbare midler som modtages via Copydan og udgør Autorkontoen, kan en mindre del anvendes
til akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller
støtte i en nærmere social situation. Det er et såkaldt trangslegat, hvorfor støtte kun kan ydes efter en
konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang, som det udtrykkes i Socialministeriets godkendelse af
Den Sociale Autorkonto. Bag Den Sociale Autorkonto står Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk
Forfatterforening.
Til ansøgning anvendes et ansøgningsskema, som kan downloades her:
https://danskforfatterforening.dk/trangslegater/
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en akut situation, der påvirker ens
økonomiske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene fordi ens indtægt er lav.
Ansøgningerne behandles på Dansk Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være
foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
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Tak for i år!

Sekretariatet holder lukket
fra d. 24. december 2020
til og med søndag d. 3. januar 2021.

Nyt medlem
Vi byder velkommen til
Niels Kjeld Thorsen

Danske Skønlitterære Forfattere
Stavangergade 6 kld. tv. / 2100 København Ø
Formand Peter Adolphsen: formand@skoenlit.dk \ man-ons kl. 9-12: 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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