F-gruppens nyhedsbrev
DECEMBER 2017
F-styrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt 2018

DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

PRISUDDELING

DEN FAGLITTERÆRE PRIS 2017

To prisvindere - Anja C. Andersen og Henrik Vivel - blev fejret ved en
reception den 24. november, hvor Dansk Forfatterforenings faglitterære pris
2017 blev uddel for 45. gang.

Se mere om de to prisvindere på foreningens
hjemmeside.
Prisen, der er på 75.000 kr. finansieres af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Prisen blev uddelt første gang i 1973 og tildeles forfattere, der formidler et
kompliceret materiale for et bredt publikum.
____________________

INVITATION

FAGFORFATTERNES NYTÅRSKUR
- i København

Faglitterær nytårskur, lørdag d. 27. januar 2017, kl. 13.00 - 15.30.
Sted: Strandgade 6, København.
Hvis du har udgivet et værk indenfor de seneste år, så mød op til dette års
nytårskur og bliv fejret – eller kom blot og vær med til at fejre dine kollegaer
og skabe nye netværk.
Hver deltager får ca. 10 minutter til at fortælle om seneste udgivelse.
Der bliver budt på kransekage og russisk champagne.
Vi håber, I alle vil være med til at gøre dagen til en festlig begivenhed.

Send allerede nu meget gerne en forhåndstilkendegivelse til Frank Egholm
via egholm@postmesteren.dk så vi får nogenlunde styr på, hvor mange der
dukker op til Nytårskuren 2018.
Den faglitterære kur afholdes hhv. i Aarhus og - som nu - i København på skift.
Og ganske gratis for alle medlemmer at deltage i. Det samme gælder for:
MEDLEMSFEST fra kl. 18.00
For om aftenen holder Dansk Forfatterforening Medlemsfest samme sted for
alle interesserede medlemmer, herunder nytilkomne. Ved døren betaler du
100 kr. og beløbet inkluderer underholdning, mad og drikkevarer.
Hvis du deltager i F-gruppens Nytårskur fra kl. 13, så betaler F-gruppen din
adgang på 100 kr. til den efterfølgende Medlemsfest.
Tilmelding til Medlemsfesten fra kl. 18 senest den 23. januar HER.

Alle er velkomne
____________________

MÅNEDENS FAGFORFATTER
“Det at skrive, det at eksperimentere og forme ord og sætninger til en fortælling, der så bliver
til en bog, det er tæt på at være ren lykke”.

Sådan fortæller Erik Andersen, der optræder som Månedens
Fagforfatter på F-gruppens hjemmeside.
Se hele præsentationen af Erik på F-hjemmesiden.
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ fra F-gruppen, som vi håber alle
medlemmer støtter op omkring.
____________________

I MÅL PÅ HALD
Vi har fået økonomiske midler fra Copydan til at afholde et arbejdsseminar på
Hald Hovedgaard. Temaet bliver FNs 17 verdensmål for en bæredgtig fremtid
med henblik på en videre formidling af målenes betydning.
Tid: torsdag 15. marts kl. 14.00 til lørdag 17. april efter frokost.
Arrangementet er endnu i planlægningsfasen og vi udsender senere mere om
mulighederne for at deltage i seminaret.

____________________

F-GRUPPENS ÅRSMØDE 2018
Skriv allerede nu dato for Årsmødet ind i din kalender:
Tid: Fredag den 23. marts

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København.
Husk at der er mulighed for at få dækket din transport, hvis du bor udenfor
hovedstadsområdet.
____________________

FAGBOGENS DAG - i uge 40
I øjeblikket arbejder vi i F-styrelsen på at finde en ramme for Fagbogens Dag i
2018. Målet med dagen er fortsat at skabe mere opmærksomhed og øge interessen
for og sætte fokus på faglitteratur samt på faglitterære forfatteres virke,
muligheder og arbejdsprocesser ved bl.a. at samle en gruppe af lokalt baserede
fagforfattere.
Indtil nu har dagen været i et samarbejde med biblioteker rundt i landet, men vi
undersøger mulighederne for også at kunne inddrage andre aktører som fx
organisationer, virksomheder og NGOer som samarbejdspartnere.
Fagbogens Dag er planlagt til at finde sted på en dag i uge 40 – sådan at den
enkelte arrangør selv vælger den konkrete dag for afviklingen.
Meld meget gerne ind til birgit.rita.knudsen@outlook.dk, hvis du har tid og lyst til at
være med til at arrangere og koordinere i netop dit lokale eller regionale område.

