
NORDISK
FORFATTERSKOLE

FOR UNGE
2017

31. juli - 5. august for unge mellem 15 og 18 år
Den eneste forfatterskole med deltgare fra hele norden! 

Dette er en unik mulighed for dig, som er interesseret i 
at skrive, og som længes efter at møde andre med sam-
me drømme og interesser. Ansøgningsfrist: 1. maj. 

Nordens folkehøjskole på Biskops-Arnö i Sverige invite-
rer skrivelystne unge fra hele Norden til Nordisk forfat-
terskole for unge. Kurset er helt gratis, og hele syv nord-
iske forfattere vil stå for en uge fuld af læsning, skrivning, 
tekstsamtaler og nye bekendtskaber. Undervisningen 
vil foregå på de skandinaviske sprog og engelsk.



OM FORFATTERSKOLEN
Ida Linde og Athena Farrokhzad skal være ansvar-
lige for kursets indhold. De to er forfattere, oversæt-
tere, kritikere og lærere på Nordens forfatterskole 
Biskops-Arnö. Sammen med fem andre forfattere 
fra de nordiske sprogområder skal de være lærere 
på Forfatterskolen denne uge.

De syv forfatterne kommer til at dele kundskaber 
og erfaringer i fællesskab og planlægge ugens 
oplæg ud fra deltagernes erfaringer og kundska-
ber. Undervisningen og samtalen vil foregå på de 
skandinaviske sprog og engelsk. På den måde får 
man mulighed for at forbedre både sit eget sprog 
gennem egen skønlitterær skrivning, samt styrket 
forståelsen af de andre skandinaviske sprog gen-
nem fælles samtaler om litteraturen.

Programmet vil bestå af forskellige skriveøvelser 
som giver mulighed for at prøve sig lidt frem, hvad 
enten opgaverne skal løses individuelt eller i grup-
pe. Vi vil også få udvidet kendskabet til forskellige 
litterære områder. Om aftenen har man mulighed 
for at læse højt for hinanden Biskops-køkkenet. 

Ugens vigtigste indslag er tekstsamtalen, som har 
en lang tradition på de nordiske forfatteruddan-
nelser. Tekstsamtalen er en metode til at lære sig 
at læse både egne og andres tekster, for på den 
måde at begynde på vejen mod at blive en bedre 
forfatter.



FRITID
Når der ikke er undervisning eller afsat tid til at 
skrive, findes der mange aktiviteter at vælge
imellem. Man kan gå sammen til Mälaren for at 
bade, gå i sauna, spille rundbold, fodbold eller 
kub. Det er også muligt at padle kano, gå i skoven, 
træne i træningslokalerne eller spille floorball i 
gymnastiksalen.

Skolen har også et unikt bibliotek som er døgnå-
bent, med bøger på originalsprog fra alle de nord-
iske lande. Forfatterskolens deltagere kommer til 
at benytte dette bibliotek meget og derigennem få 
bedre kendskab til den nordiske litteratur.

BAGGRUND
Biskops Arnö har en lang tradition som mødeplads 
for nordiske forfattere og skribenter. Helt siden 
1960 har vi arrangeret nordiske litterære semi-
narer og samlinger, og mange af de etablerede 
nordiske forfatterne har gået på kursus her. Det er 
her du finder Nordens forfatterskole. 



TIDSPUNKT, STED OG REJSE 
Tid: 31. juli – 5. august 2017
Sted: Nordens forfattarskola på Nor-
dens folkhögskola Biskops Arnö, ved 
Mälaren i Bålsta (ca. 60 km fra Stock-
holm)

Biskops Arnö
746 93 BÅLSTA
SVERIGE

For vejbeskrivelse og kort, se
http://www.biskopsarno.se/kontakt-2/

Rejse: Deltagerne rejser til og fra Biskops-Arnö på egen hånd. 
Rejsen til og fra bestiller og køber du selv, og får tilbagebe-
talt udlæggene mod kvittering.

MÅLGRUPPE 
Unge mellem 15 og 18 år fra hele Norden. 

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfrist: 1. maj 2017
Ansøgningen skal indeholde:
• En tekst på 1-2 A4-sider som du selv har skrevet.
 Tema for teksten: ”Jeg – en forfatter”.
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail
• Forældres/værges navn (hvis du er under 18 år)
Send ansøgningen til: nffu@biskopsarno.se

Plads på Nordisk forfatterskole for unge tildeles af kursets 
lærere.

GRATIS AT DELTAGE
Forfatterskolen for unge er helt gratis. Både undervisning, 
rejseomkostninger, kost og logi dækkes af Nordisk minister-
råds satsning på børne- og ungdomslitteratur. Det eneste du 
behøver, er lommepenge.

For mere informasion, se: 
http://www.biskopsarno.se/forfattarskolan-for-unga-2017/
Eller send en e-mail til:
nffu@biskopsarno.se


