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INDSEND TITLER senest den 12. juni

SKRIVERPRISEN - EN OPFORDRING
Dansk Forfatterforening er repræsenteret i Undervisningsministeriets
bedømmelsesudvalg for Skriverprisen. Overvej, om dit forlag har en interessant
udgivelse, der bør indsendes til bedømmelse.
Det kan være såvel digitale som analoge værker.
Se betingelserne og tidligere års modtagere af Skriverprisen i ministeriets
indkaldelsesbrev herunder.

TIL FORLAGENE
Nu er der åbnet for indsendelse af værker til årets Skriverpris 2018 på 25.000 kr. Prisen uddeles på Bogforum den 26.
oktober 2018.
Undervisningsministeriets Skriverpris gives til en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt for børn, unge
og voksne. I år vil Skriverprisudvalget udpege tre nominerede til prisen.
For at komme i betragtning til prisen skal der indsendes i alt 7 eksemplarer af hvert værk.
Værker, der er udkommet i perioden 13. juni 2017 til 12 juni 2018, kan komme i betragtning til prisen.
Bøgerne skal samtidig have litterær kvalitet, være sprogligt let tilgængelige, have layoutmæssig høj kvalitet og henvende
sig til læseren som ligemand.
Fristen for indsendelse er tirsdag den 12. juni 2018 på nedenstående adresse:
Sisse Mai Aude Sisse.mai.aude@stukuvm.dk Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K
Mrk. Skriverprisen
I kan læse mere om Skriverprisen 2018 på dette link:

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/apr/180412-nu-er-der-aabnet-for-indstilling-af-vaerker-til-aaretsskriverpris
Med venlig hilsen
Sisse Mai Aude
Kontorfunktionær
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn
Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K
Direkte tlf.: +45 33 92 53 17 E-mail: sisse.mai.aude@stukuvm.dk

FYRAFTENSMØDE I KØBENHAVN - SIDSTE UDKALD

PENGE PENGE PENGE
Tid: Torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København
Kunne du tænke dig at blive rig af at skrive? Eller bare at kunne leve af det? Eller
ikke at gå rundt med en konstant, nagende følelse af, at dit arbejde ikke bliver
værdsat og belønnet som fortjent? Så kom til BU-fyraftensmøde i
forfatterforeningen torsdag d. 17. maj kl. 19.
Vi skal snakke om penge. Både dem, vi tjener, og dem vi ikke tjener. Det er et
emne, der optager de fleste af os, men det kan virke grænseoverskridende at tale
om det. I BU-gruppen vil vi gerne starte en kulturændring, hvor det bliver helt
legitimt. Ved at dele erfaringer gør vi hinanden stærkere og mere bevidste om
vores muligheder.

Fyraftensmødet er ikke et foredrag, men en diskussion om forfatterøkonomi,
kontrakter, bibliotekspenge, selvudgivelse, agenter, ophavsret, legater,
foredragsvirksomhed mm.
Tag det med, som du gerne vil dele med andre: Dit bedste forhandlingstip,
historien om dengang du blev snydt (eller snød dig selv?), din årsopgørelse fra
SKAT. Du bestemmer selv, hvad dit bidrag kan være. Forhåbentlig går vi alle hjem klogere og stærkere!
Der bliver serveret kaffe, te, øl og vand.
Tilmelding senest 16.5 kl. 20 til mail@kasperhoff.dk skriv PENGE 17.5 i emnefeltet.
Uden nok tilmeldte aflyses. I så fald giver vi de tilmeldte direkte besked på mail –
men tjek for en sikkerheds skyld Face Book.

MÅNEDENS FAGFORFATTER
- Helst arbejder jeg med skriften, for når jeg gør det, sker der altid noget. Og tit
noget uventet.
Sådan fortæller Lotte Thrane, der er denne måneds fagforfatter.

Se hele præsentation af Lotte HER.
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ for at vise mangfoldighed og bredde blandt aktive forfattere i den
faglitterære gruppe.

JULEHJÆLP SØGES

JULEBOGSMARKED 2018
Igen i år vil Dansk Forfatterforening afholde julebogmarked på Hovedbiblioteket i
Krystalgade, København. På bogmarkedet får Dansk Forfatterforenings medlemmer
mulighed for at sælge deres egne bøger.
F-gruppen deltog sidste år i planlægning og gennemførelse af julebogmarkedet. Det
vil vi også gerne gøre i år. Derfor søger vi medlemmer af F-gruppen til at stable et
godt arrangement på benene i samarbejde med medlemmer fra de øvrige grupper.
Kunne du tænke dig at være med? For så kan du kontakte F-gruppens tovholder:
Annemette Hejlsted på annemette@hejlsted.dk

F-gruppen

.800.555.5555

