
KIRJAILIJAKOULU 
NUORILLE

2018

30.7 - 4.8 15-18-vuotiaille pohjoismaisille nuorille

Tämä on ainutkertainen tilaisuus sinulle, joka olet
kiinnostunut kirjoittamisesta ja haluat tavata muita,
joilla on samat unelmat ja kiinnostuksen kohteet.
Viimeinen hakupäivä on 15.4.2018

Pohjoismaiden kansanopisto Biskops Arnö Ruotsissa kutsuu 
kirjoittamisesta kiinnostuneita nuoria koko Pohjolasta 
nuorten kirjailijakouluun. Kurssi on täysin maksuton ja 
opettajina toimii seitsemän kirjailijaa eri Pohjoismaista. 
Viikon mittainen kurssi täyttyy lukemisesta, kirjoittamisesta, 
keskusteluista sekä uusista tuttavuuksista.



KIRJAILIJAKOULU
Ida Linde ja Athena Farrokhzad (kummatkin kirjai-
lijoita, kääntäjiä, kriitikoja ja toimoivat opettajina 
Biskops-Arnössa) vastaavat kurssin sisällöstä ja 
toimivat kurssin opettajina viiden muun pohjois-
maisen kirjailijan kanssa. Kurssilla on opettaja 
jokaiselta kielialueelta. Suomenkielisenä opetta-
jana toimii Oscar Rossi (kirjailija, kääntäja ja krii-
tiko).

Nämä seitsemän kirjailijaa jakavat koulussa osaa-
mistaan ja kokemuksiaan, ja viikon ohjelma suun-
nitellaan osallistujien kokemuksista ja taidoista 
lähtien. Opetus ja keskustelut käydään skandinaa-
viskaksi ja englanniksi. Viikon aikana tarjoutuu 
siis mahdollisuus kehittää omaa kirjallista ilmai-
suaan ja vieraiden kielten osaamistaan.

Ohjelma koostuu erilaisista kirjoitusharjoituksis-
ta, joita tehdään yksin ja ryhmässä. Osalla tun-
neista syvennetään taitoja tietyissä kirjallisuuden 
aloissa. Iltaisin on mahdollisuus lukea ääneen 
muille osallistujille Biskops-Arnön tiloissa.

Keskeinen osa koulun opetuksessa on omiin ja 
muiden teksteihin syventyminen. Tällä metodilla 
on pitkä historia pohjoismaisissa kirjailijakoulu-
tuksissa ja sen avulla omaksutaan keinoja edetä 
tiellä kohti yhä parempia kirjailijan taitoja.



VAPAA-AIKA
Tuntien ja kirjoitusajan ulkopuolella on mahdol-
lisuus valita monista aktiviteeteista. Voi lähteä 
yhteisuinnille Mälaren-järveen, saunoa tai pelata 
eri pelejä. On myös mahdollista meloa kanootilla, 
kävellä metsässä, treenata punttisalilla tai pelata 
sählyä liikuntasalissa.

Koululla on myös ainutlaatuinen pohjoismainen 
ympäri vuorokauden auki oleva kirjasto, josta löy-
tyy kirjoja kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Osal-
listujilla on mahdollisuus käyttää kirjastoa ja sy-
ventyä pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

TAUSTAA
Biskops-Arnöllä on pitkä historia pohjoismaisten 
kirjailijoiden kokoontumispaikkana. Aina 1960-lu-
vulta asti Biskops-Arnössä on järjestetty pohjois-
maisia kirjallisuusseminaareja ja kokoontumisia. 
Pohjoismaiden kansanopisto sijaitsee Biskops-
Arnössä ja monet tunnetut pohjoismaiset kirjaili-
jat ovat osallistuneet Biskops-Arnön kursseille.



AJANKOHTA, PAIKKA JA SAAPUMINEN
Aika: 30.7 - 4.8 2018
Paikka: Pohjoismaiden kansanopisto 
Biskops Arnö, Bålsta, Ruotsi (noin 60 
km Tukholmasta)

Biskops Arnö
746 93 BÅLSTA
SVERIGE

Katso tarkemmat tiedot saapumisesta täältä: 
www.biskopsarno.se/vagbeskrivning

Saapuminen: Matka Biskops Arnöhön on ilmai-
nen. Matkatoimisto Winslow Travel ottaa kurssilai-
siin yhteyttä ja tilaa lentolipun. Lentokentältä kurs-
silaiset kuljetetaan koululle yhteistaksikyydillä. 

KOHDERYHMÄ 
15-18-vuotiaat pohjoismaiset nuoret 

HAKUAIKA
Viimeinen hakupäivä 15.4.2018 
Hakemuksen tulee sisältää
- Itse kirjoittamasi 1-2 A4-sivun pituinen teksti.
 Tekstin aihe on ”Minä – kirjailija”
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Vanhemman nimi (jos olet alle 18-vuotias)
Lähetä hakemus osoitteeseen:
nffu@biskopsarno.se

Kurssin opettajat valitsevat kurssin osallistujat hakijoiden 
joukosta.

OSALLISTUMINEN ILMAISTA
Kirjailijakoulu on osallistujille täysin maksuton. Opetuksen, 
matkakulut sekä ylläpidon maksaa Pohjoismaiden minis-
terineuvosto. Tarvitset ainoastaan taskurahaa. Matka va-
rataan ja maksetaan molempiin suuntiin itse, mutta kulut 
korvataan kuittia vastaan. 

Lisätietoa lähettää sähköpostia osoitteeseen:
nffu@biskopsarno.se.
http://www.biskopsarno.se/forfattarskolan-for-unga-2018/


