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Kære medlemmer
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god ferie. Vi håber, at I ikke er helt
nedsmeltede efter sommerens ekstreme hede og tørke - og klar til efterårets
kreative indsatser.
Styrelsen har afholdt sit første møde efter ferien og er ved at udstikke

rammerne for efterårets arbejder.
pva
Den faglitterære styrelse
Frank Egholm
fmd.

OPSLAG

SØG MIDLER FRA AUTORKONTOEN
- inden den 6. september 2018

Du kan nu søge Autorkontoen om økonomisk støtte via arbejds- og rejselegater
samt till aktiviteter, der fremmer litteraturens samfundsmæssige betydning.
Pengene stammer fra en restsum hos Copydan, efter at der er betalt vederlag til
de fundne ophavsretshaverne for kopiering af deres værker.
Deadline for indsendelse af ansøgning er torsdag den 6. september 2018 kl. 12.00.
Find ansøgningsskemaet HER - og følg nøje kriterierne for at få udarbejdet en så
god ansøgning som mulig. Din ansøgning indsendes elektronisk via efond.
Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Forfatterforeninng kan
søge. Se også, hvem og hvad der tidligere år har modtaget midler fra
Autorkontoen.

Hvem er COPYDAN?

FAGBOGENS DAG 2018 - i uge 40

I år bliver der et begrænset aftal biblioteker, der indgår i samarbejdet om
Fagbogens Dag. Sandsynligvis afholdes dagen følgende steder: Ringe Bibliotek,
Esbjerg Bibliotek, Gilleleje Bibliotek, Christianhavns Bibliotek og Arnold Busk i
København.

Dagen bliver alle steder afholdt på en af dagene i uge 40 - og nærmere om tid,sted
og indhold udmelder vi i næste nyhedesbrev.

MÅNEDENS FAGFORFATTER
- Ja, der er jo et krav om, at vi universitetsansatte skal skrive om det, vi går og roder
med. Jeg synes faktisk, det er et rimeligt krav, for det er vel for den brede befolkning
og hele samfundets skyld, at vi har offentligt finansieret forskning.
Sådan fortæller Frans Ørsted Andersen, og han er Månedens Fagforfatter på Fgruppens hjemmeside.

Frans Ørsted Andersen
Se hele præsentationen af Frans Ørsted Andersen.
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ fra F-gruppen, som vi håber alle medlemmer støtter op
omkring.

____________________
FREDAG DEN 12. OKTOBER

KUILTURNATTEN 2018

- TORDENSKJOLDS HUS SLÅR DØRENE OP

Tid: Fredag den 12. oktober 2018 - fra kl. 19.00 til 21.20
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København
I år arrangerer den faglitterære styrelse Årets kulturnat i Dansk Forfatterforenings
bygninger.
Vi har valgt at vise de historiske og smukke rum i huset, hvor netop søhelten Peder
Wessel Tordenskjold levede sine sidste dage efter de store søslag - og før den
fatale duel, der kostede ham livet i 1720.
Først fortæller vores formand Frank Egholm Andersen om bygningen, rummene og
deres store og flotte malerier.

Efterfølgende synger og spiller sangeren Maria Elizabeth Hersing, mens alle
besøgende bliver budt på et glas vin og snacks.
Programmet gentager sig over to omgange i løbet af aftenen, så alle får mulighed
for at indpasse besøget med andre arrangementer på Christianshavn eller andre
steder i byen.
19.00-19.30
19.30-20.10
20.10-20.40
20.40-21.20

Frank fortæller om Tordenskjolds hus
Maria underholder med sang og guitar
Frank fortæller om Tordenskjolds hus
Maria underholder med sang og guitar

I løbet af aftenen bliver der også lejlighed til at tale med bestyrelsesmedlemmer
af Dansk Forfatterforening om foreningens historie og virke i dag.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at kigge ind og være med til at gøre aftenen
festlig.

Kaare Oester
Dansk Forfatterforening
Strandgade
København, Sjll 2000, Denmark
-------------------------------

