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Tilmelding

Læs om

Det faglitterære årsmøde 2017
Fredag den 31. marts 2017, kl. 16.00

Årsmødet i F-gruppen
Ny formand søges
Ta´med til Hald
Litteratour
Fagbogens Dag 2017
Call for paper
To messer i foråret
Nytårskur 2017

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra styrelsen
4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget
særlige opgaver
5. Forelæggelse af regnskab
6. Budget og kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af styrelse og revisor/ revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest
10 dage før årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på
foreningens hjemmeside under F-gruppen.
Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet
fra kl. 15.
På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor
og revisorsuppleant.
Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få
en snak med os og hils på gode kolleger, gamle som nye.
Årsmødet rundes af med spisning. Tilmelding til formanden på
egholm@postmesteren.dk inden fredag den17. marts 2017.

Er du den nye formand?

Generalforsamling den 29. april 2017
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6; København KDato:

april 2017 15:00 - 18:00.

29.

Tilmelding: senest d. 26. april til Nena Wiinstedt:
df@danskforfatterforening.dk
Dansk Forfatterforenings nuværende formand har meddelt, at han ikke
ønsker genvalg.
Den faglitterære styrelse ser gerne, at man som medlem af foreningen har
flere kandidater at vælge mellem..
Er den nye formand dig – eller kender du en, der er rigtig god? Så
henvend dig gerne til F-styrelsen, og vi kan være dig behjælpelig med det
videre.
Kandidater til formand for Dansk Forfatterforening kan opstilles indtil på
selve Generalforsamlingen den 29. april. Se foreningens vedtægter.

Tilmelding

Fagforfatter møder fagforfatter

- 2 dage på Hald Hovedgaard ved Hald Sø
Fredag10. marts kl. 14.00 til lørdag 11. marts kl. 14.30.
Mød dine kolleger på Hald Hovedgaard, hvor seminaret
præsenterer mangfoldigheden i faglitteraturen.
Du får mulighed for at skabe nye netværk blandt Dansk
Forfatterforenings medlemmer – såvel nye som gamle.
Fredag den 10. marts 2017
14 – 15
Ankomst, indkvartering og kaffe
15 – 15.30
Velkomst
v/ F- styrelsen
15.30 – 16.30
Jesper Brandt Andersen
Forfatter også er praktiserende børnelæge
fortæller om sin nye bog Børnelægens store bog om barnets sygdomme,
der har forældre som den primære målgruppe. Han gennemgår hele
processen fra idé til færdig bog og hans efterfølgende deltagelse i bogens
markedsføring.
16.30 – 16.45
Pause
17 – 18
Kort præsentation af deltagerne.

18. 30 – 19.30
Middag

20 – 21
Søren Ryge
I november fik Søren Ryge Petersen sammen med Dorte Jørgensen den
faglitterære pris. I den anledning er han med på seminaret og vil
gerne kvittere for prisen med det, han fik den for: At fortælle
historier.
21 Kaffe mv. og socialt samvær

Fredag den 11. marts 2017
8-9
Morgenmad

9 – 10
Dorthe Jørgensen
Kan man tale op uden at tale ned?
Om forskellen mellem at fremstille og at formidle, om at skrive åbnende
og løftende, om det filosofiske essay som tankeform. Og om at tage
magten tilbage til forfatteren.
Oplæg og diskussion
10 – 11
Tur i området alt efter naturens vejr.
11.00 – 12.00
Karin Kryger, Mag.art., freelancer og domesticeret forsker på
Nationalmuseet.
Primært fortælles om opgaven med at redigere og skrive til værket
Danske Kongegrave. Trebindværket udkom i 2014 og 28 forfattere
bidrog.
Desuden vil Karin Kryger fortælle om redigeringen af årsskriftet

Kirkegårdskultur samt arbejdet med biografien om
restaureringsarkitekten H.B. Storck.
12 – 13
Frokost
13- 14
Karsten Fenger Grøndahl, Aarhus universitetsforlag
Nærmere senere.
14.30
Om digitaliseringens betydning for fagforfattere
v/ foreningens digitaliserings udvalg
15.00
Kaffe og afrejse
Vi er i gang med at planlægge et intensivt program for de to dage, hvor
der kommer en række oplæg fra forskellige fagforfattere. Bl.a. fortæller
prisvinder af Den faglitterære Pris 2016, Søren Ryge-Petersen, om sit
forfatterskab.
Derudover bliver der også tid til, at hver enkelt deltager
fortæller om seneste udgivelse eller andre interessante
aktiviteter i relation til eget forfatterskab . Og der er socialt
samvær og mulighed for at se sig rundt i området omkring Hald
Hovedgaard.
TRANSPORT
Naturskønne Hald er nemt at komme til/fra, uanset hvor du bor i
landet: Tog til/fra Viborg, fly til/fra Karup Lufthavn eller ta'
bilen i samkørsel med andre deltagere.
Ophold og deltagelse er ganske gratis for dig som medlem – men
transporten skal du selv klare.
TILMELDING
Der er desværre begrænset deltagerantal, så derfor prioriteres
medlemmer, der ikke for nylig eller aldrig tidligere har været
med på "Fagforfatter møder fagforfatter".
Tilmelding sendes til disse to adresser:

birgit.rita.knudsen@outlook.dk og kaos@via.dk
senest søndag den 12. februar og svar kan forventes i løbet af den
følgende uge.

Få ledige pladser

Vestjylland i Verden
- Litteratour - få ledige pladser

Arbejdende ugekursus for forfattere og illustratorer - og ikke
mindst interessant for fagforfattere. Få ledige pladser.
I samarbejde med Vestjyllands Højskole arrangerer Dansk
Forfatterforening, ved foreningen LITTERATOUR, en workshop med
titlen: VESTJYLLAND I VERDEN.
Vær med til skrive- og tegnetid, foredrag og udstillinger og møder
på skoler og biblioteker. Der planlægges ekskursioner til lokale
erhvervsvirksomheder, herunder moderne storlandbrug og
produktion af en antologi med tekster og illustrationer.
Se hele opslaget her.
Kursus nr.: 170002Sted: Vestjyllands Højskole, Ringkøbing
Tid: 13. marts 2017 10:00 - 16. marts 2017 15:00
Deltagerpris: Gratis for medlemmer.
Foreningen LITTERATOUR er en del af Dansk Forfatterforening.
Send en motiveret ansøgning med værkliste til
kursus@danskforfatterforening.dk
- og svar kan forventes senest den 23. januar 2017.

Call for papers

Bemærkelsesværdig sagprosa
- Danmark som tekstkultur
20. og 21. april, 2017
Københavns Universitet, Søndre Campus

Sammen med to kolleger fra henholdvis KU og DPU er jeg vært for en
konference om dansk sagprosa i april i år. Ganske kort fortalt, vil vi

arbejde for at få stablet et dansk sagprosaprojekt på benene ligesom man
har haft tilsvarende projekter i Sverige og Norge op gennem 1990’erne
og 2000’erne.
I den forbindelse hermed Call for papers.
Deadline: Abstract. 250 ord indsendes senest fredag d. 24. februar, kl.
16 på e-mail jack.andersen@hum.ku.dk med emnelinjen
"Bemærkelsesværdig! sagprosa".
Besked om antagelse eller afvisning foreliggerfredag d.17. marts, 2017.
Organisering: Konferencen er støttet af Carlsbergfondet og arrangeres
af lektor, ph.d., Jack Andersen, Det Informationsvidenskabelige
Akademi, KU, i samarbejde med lektori retorik, ph.d., Christine Isager,
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU, og adjunkt
i danskfagets didaktik,ph.d., Christina Matthiesen, DPU, AU.

Fagbogens Dag 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017

Igen i år arrangerer den faglitterære gruppe Fagbogens Dag i
samarbejde med biblioteker rundt om i landet.
Planlægningen er i gang, og hvis der er ideer til fx indhold,
oplægsholdere, biblioteker og meget andet, må I meget gerne give
lyd til styrelsen. Sig også til, hvis du gerne vil hjælpe til i forbindelse
med afviklingen af dagen.
Skriv gerne allerede nu datoen ind i din kalender.

REMINDER
Faglitterær nytårskur
Lørdag d. 21. januar
10.30 – 13.00
Godsbanen Aarhus

Onsdag den 26. og torsdag den
27. april 2017
Scandinavian Congress Center
Aarhus
Se videoklip om messen

Nyhedsbrevet udgives af Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening.

