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Den faglitterære gruppe  

 

  

DEN FAGLITTERÆRE PRIS 

Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i 
forbindelse med overrækkelsen af Den faglitterære pris 2017. 
  
Prisuddelingen er et element i vores markedsføring af os selv som 
fagforfattere – og den uddeles en gang om året. 
 
Beløbet kommer fra Kulturstyrelsen styrelsen for den faglitterære 
gruppe i Dansk Forfatterforenings indstiller prismodtagerne. 
  
Tid: Fredag den 24. november kl. 16 – 22 

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6., Kbh. K. 
  
Husk at tilmelde dig spisning efter prisuddelingen, hvis du ønsker 



det. Send blot en mail herom til Frank Egholm via 
egholm@postmesteren.dk 
  

 

  

FAGBOGENS DAG 

- tirsdag den 31. oktober 

  
Fagbogens Dag er et landsdækkende arrangement i et samarbejde mellem 
biblioteker og F-gruppen i Dansk Forfatterforening. 
  
  
En dag, der fokuserer på faglitteraturens betydning og rolle i samfundet 
og skaber opmærksomhed om forfatteres virke og arbejdsprocesser. Og en 
dag, der giver mulighed for nye netværk mellem alle grupper af 
lokale/regionale fagforfattere. 

Alle er velkomne og der er gratis adgang. 

Se det landsdækkende program her     
  
  
  

 



 

Aarhus søndag den 5. november
 

KONTEKST 

- en festival om fagbøger og 
faglighed 

Ny endagsfestival i Aarhus om faglitteratur 

"KONTEKST - festival om fagbøger og faglighed" på 
Scandic Hotel Aarhus City søndag d. 5. november 2017 
fra kl. 10-17.  
  

Billetter til dagen koster 180 kr., og medlemmer af 
Dansk Forfatterforening kan få billetten til 150 kr. 
  

Læs mere, og tilmeld dig her (rabatkoden er: fagbog) 
https://www.fo.dk/alle-kurser/dofo/alle-
kurser/cat/alle-kurser/hold/17-1858 
  
 
  

  

Mød vinderen på BogForum
  

UDDELING AF SKRIVERPRISEN  

 - og besøg resten af BogForum 

Skriverprisen er undervisningsministeriets pris til forfattere, der skriver 
læservenligt. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig 
indsats for den læservenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.  



 

Forfatterforeningen er repræsenteret i bedømmelsesudvalget, og prisen 
uddeles af undervisningsministeren på Bogforum i Bella Center fredag den 
10. november.  

Kom og vær med og nyd samtidig en siddepause og et glas køligt vin. 

Alle producenter kan indsende forslag til Skriverprisen. For at komme i 
betragtning skal værket: 

 have litterær kvalitet 

 være sprogligt let tilgængelig 

 have layoutmæssig høj kvalitet 

 henvende sig til læseren som ligemand 

 
Skriverprisen 2016 blev af undervisningsministeren  
uddelt til Kim Fupz Aakeson & Rasmus Bregnhøi.  

Se mere om Skriverprisen 

SE OSÅ: 
Lørdag d. 12. november 2016 kl. 18 er der Bogforumsmiddag i 
Strandgade for alle medlemmer. Tilmeldingsfristen er d. 3. november 
2016 kl. 15, til assistance@danskforfatterforening.dk  



Det koster 100 kr., som betales på aftenen.    

.........................................................................................      

 

ÅBNINGSTIDER 
Fredag d. 10. november: kl. 10 - 19  
Lørdag d. 11. november: kl.10 - 18 

Søndag d. 12. november: kl. 10 - 18 

STED 
Bella Center Copenhagen 

Center Boulevard 5, 2300 København S, Telefon: 32 52 88 11 
www.bellacentercopenhagen.dk 

BILLET  
Køb din billet her 

FIND VEJ 
Metro: M1, stoppested: Bella Center st. 

Bus: 4A, 34, 250S, stoppested: Bella Center, Indgang Vest 

FØLG MED 
Følg os på Facebook 

  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

DEN RØDE SOFA 

Det er sjældent, der er opmærksomhed om litteratur om børn. 
  



Torsdag d. 7. december kl. 17-18.30 
er der litterært salon: "Den røde sofa" på Københavns Hovedbibliotek, 
Krystalgade. 
  
Emnet er Jørn Martin Steenholds forfatterskab om børns leg, liv og 
indsamling af viden. 
  
Anledningen er den nyligt udkomne biografi om Jørn Martin 
Steenhold, skrevet af børnelægen Peter Eie Christensen: LIVTAG. (saxo 
publish / SAXO Bøger) 
  

Moderator og interview: Jens Raahauge, formand for 
Dansklærerforeningen, Danmarks Lærerforening. 
  

 

................................................................................................................... 

Invitation til dig - frit valg
  

JULEBOGMARKED i KØBENHAVN 

Dansk Forfatterforening holder Julebogmarked den 9. 
december 2017 klokken 11 - 14. 

Læs op, sælg dine bøger, køb eller blot hør og se. 



 

STED: Hovedbiblioteket i Krystalgade, København.  

Tidligere har vi afholdt disse arrangementer i foreningens lokaler i 
Strandgade og fik nogle hyggelige timer i kollegialt samvær. Men det kneb 
med tilstrømning af deltagere og besøgende. Det har vi i år vendt op og 
ned på og placeret os i en i forvejen eksisterende læserstrøm på 
Hovedbiblioteket og trækker derved på bibliotekets betydelige PR 
kræfter. 

Dansk Forfatterforenings Julebogsmarked ligger i tid mellem BogForum og 
jul og tids nok for publikum til at købe den unikke boggave som ‘hende der 
har alt’ ikke vidste, at hun ville blive glad for. 

Mange intimscener 

Der vil være mange scener rundt om i huset med oplæsere fra L, S og F.  
  
BU vil fortrinsvis oplæse på scenerne på bibliotekets 2. etage. 
  
Tre muligheder for deltagelse 

Der vil være mulighed for at sælge dine bøger uden at læse op, mulighed 
for at læse op uden at sælge dine bøger og mulighed for både læse op og 
sælge dine bøger. Du bestemmer. 
  
Vi tager udgangspunkt i, at du vil alle tre dele. Send os nogle linjer, hvis 



du ønsker noget andet. Eller meld dig blot til som udstiller ganske gratis. 
  
Salgsområde. 

Salg af bøger sker på nederste etage i et dedikeret område. Her er borde 
opstillet, som vi kan anvende til salg af vores bøger. Der er stole til os, så 
vi ikke skal stå op hele tiden. 
  
NB: Når du er på scenen eller lytter til en oplæsning, modtager en af dine 
kollegaer betaling for dine bøger, så det vil være en god ide at skrive 
priser og MobilePay nummer ved dine bøger, så kollegaen kun skal sikre 
sig, at transaktionen er gået igennem. 
  
Hvad kræves af dig? 

Meld dig til, mød op med dine bøger og/eller læs op. 
  
Ved tilmeldingen har vi brug for følgende: 

Portrætbillede og en kort beskrivelse af dig selv, et par linier om hvad 
(hvis) du vil læse op samt hvor meget plads til dine bøger du ønsker i 
salgsområdet. 
  
Send dette til nedenstående mailadresse senest den 1. november 2017.  
  
NB: Hvis vi bliver så mange at vi må sige nej til nogle, vil først-til-mølle 
princippet blive gjort gældende. 
  
Hovedbiblioteket sørger for PR i deres blad og på deres digitale platforme 
samt alt det praktiske; stiller kantine/garderobe til rådighed og byder på 
en vand og en sandwich. 
  
Der er ikke tale om yderligere honorering. 
  
TILMELDING SKER senest den 1, november til: 
johanottosen@gmail.com 

  
  
Vi ser frem til et brag af en begivenhed med sprudlende oplæsninger, 
kollegialt samværd og vores signerede bøger i favnen på gæsterne. 
  

Med venlig hilsen 

Julebogmarkedsudvalget 
  

  
  

Johan Ottosen (S), Inge Duelund Nielsen (BU), Frank Egholm (F). René 



Sandberg (L). 
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