NORDISK
FÖRFATTARSKOLA
FÖR UNGA
2017

15 -18 - åringar i Norden, 31 juli - 5 augusti 2017
på Nordens folkhögskola Biskops Arnö
Nordens folkhögskola Biskops Arnö i Sverige bjuder in
ungdomar från hela Norden till Nordisk författarskola
för unga. Kursen är helt gratis, och hela sju nordiska
författare kommer att hålla i en vecka full av läsning,
skrivning och textsamtal samt nya bekantskaper.
Detta är ett unikt tillfälle för dig som är intresserad av att
skriva och som längtar efter att möta andra med samma
drömmar och intresse. Sista ansökningsdag 15 maj.

OM FÖRFATTARSKOLAN
Ida Linde, författare, översättare, kritiker och lärare på nordens författarskola på Biskops Arnö är
ansvarig för kursens innehåll, och tillsammans
med ytterligare fem författare från de nordiska
språkområdena är hon lärare på Författarskolan
under veckan.
De sex författarna kommer gemensamt att dela
med sig av sina kunskaper och erfarenheter och
under veckan planera upplägget utifrån deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Undervisningen
och samtalen kommer att ske på skandinaviska
och engelska. Genom att undervisa på olika språk
med hjälp av engelskan kommer man få möjlighet
att bli bättre både i sitt eget språk genom det skönlitterära skrivandet, och i de andra skandinaviska
språken genom samtalen om litteraturen.
Programmet kommer bestå av olika skrivövningar som ett sätt att pröva sig fram, en del uppgifter görs individuellt och en del i grupp. Under en
del lektioner sker fördjupning av kunskaper inom
vissa specifika områden i litteraturen. På kvällarna finns möjlighet att läsa högt för varandra i
Biskops-köket.
Det viktigaste inslaget i veckan är textsamtalet.
Textsamtalet har en lång tradition i de nordiska
författarutbildningarna. Det är en metod för att
lära sig läsa, och därigenom bli bättre på att läsa
sin egen text, vilket kanske är den enda vägen
egentligen till att bli en bättre författare.

FRITID
När det inte är lektionstid, eller skrivtid, finns det
många aktiviteter att välja på. Man kan tillsammans bada i Mälaren, bada bastu, spela brännboll, fotboll eller kubb. Det finns också möjlighet
att paddla kanot, gå i skogen, träna på gymmet eller spela innebandy i gymnastiksalen.
Skolan har också ett unikt nordiskt, dygnet-runtöppet bibliotek med böcker på originalspråk från
alla de nordiska länderna.
Deltagarna i författarskolan kommer att kunna
använda sig av denna resurs och förkovra sig på
det nordiska litteraturområdet.

BAKGRUND
Biskops Arnö har en lång tradition som mötesplats
för nordiska författare och skrivare. Allt sedan 1960
har vi arrangerat nordiska litterära seminarier och
sammankomster. Nordens författarskola finns på
Biskops Arnö och många av de etablerade nordiska författarna har deltagit i kurser på Biskops
Arnö

TIDPUNKT, PLATS OCH RESA
När: 31 juli – 5 augusti 2017
Plats: Nordens författarskola på Nordens folkhögskola Biskops Arnö, vid
Mälaren i Bålsta (ca 60 km från Stockholm)
Biskops Arnö
746 93 BÅLSTA
SVERIGE
För vägbeskrivning och karta, se
www.biskopsarno.se/vagbeskrivning/
Resa: Deltagarna reser till och från Biskops Arnö på egen
hand. Resan till och från beställer och köper du själv, och
får tillbakabetalt utläggen mot kvittering.
MÅLGRUPP
Ungdomar mellan 15 och 18 år i hela Norden
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
Ansökan skall innehålla:
•
En text på 1-2 A4-sidor som du har skrivit själv.
Tema för texten: ”Jag – en författare”
•
Namn
•
Adress
•
Telefonnummer
•
E-post
•
Förälders namn (om du är under 18 år)
Sänd ansökan till:
nffu@biskopsarno.se
Antagningen till Författarskolan för unga utförs av de undervisande lärarna.
GRATIS ATT DELTA
Författarskolan är helt kostnadsfri. Undervisningen, dina
resekostnader, kost och logi bekostas av Nordiska ministerrådets satsning som på barn- och ungdomslitteratur. Det
enda du behöver är fickpengar.
För mer information, se:
http://www.biskopsarno.se/forfattarskolan-for-unga-2017/
Eller maila till:
nffu@biskopsarno.se.

