NYHEDSBREV
- august 2019

DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

Snescooterne glæder sig efterår, rensdyr - og rigtig meget sne.

Autorkontoen er åben for ansøgninger

AUTORKONTOEN
- nu kan du søge rejse- og arbejdslegater
samt projektmidler
Legatpuljerne i Autorkontoen kan søges nu og frem til torsdag den 5.
september kl. 12.00.

Der gives ikke støtte til arbejde, rejser eller projekter, der har fundet
sted før uddelingstidspunktet.
Skriv en kortfattet, motiveret ansøgning/projektbeskrivelse.
Læs mere om dine muligheder.

TJEK DIN HJEMMESIDE

STYRK DIN MARKEDSFØRING
Vi har set, at flere af jer ikke har opdateret den personlige side på
Forfatterforeningens hjemmeside for nylig.
Hvis du er blandt dem, vil vi opfordre dig til at gøre det, så andre kan
se dine nyeste titler og hvad du ellers beskæftiger dig med.
Enkelte har endnu ikke fået sat et portræt ind på siden. Det er godt at
gøre, for mange er glade for et personligt forhold til forfatteren.
Det bedste ved det hele er, at din markedsføring via hjemmesiden er
gratis ganske. Siderne kommer højt i søgninger på Google – så brug den
mulighed.
Du må meget gerne sende en mail til Jørgen Burchardt
via jorgen.burchardt@mail.dk, hvis du vil have gode råd og hjælp til din
personlige hjemmeside.

AKTIVT SKRIVEKURSUS PÅ GODSBANEN

SKRIVEGRUPPEN
– et kursus i Aarhus
Efterårets kursus i Aarhus er fordelt på to søndage – den 8. og 22.
september. Der er stadig ledige pladser.
Tilmelding senest onsdag den 21. august.

Instruktør er Louise Juhl Dalsgaard, underviser og projektmedarbejder
på Aarhus Litteraturcenter.

Kurset handler om arbejdet i en skrivegruppe og om at give og få kritik.
Øvelser og de grundliggende parametre er relevant for alle, og kurset
tilpasses efter deltagernes behov.
Læs mere om kurset her.
SVENSK MESSE

BOG- OG BIBLIOTEKSMESSEN
- i Gøteborg
Den 06 - 29 september 2019
Medlemmer af DFF til Gøteborg-messen? – hvis du er interesseret, så
send en mail til df@danskforfatterforening.dk senest tirsdag den 3.
september.
Se mere om den svenske bogmesse.

MÅNEDENS FAGFORFATTER

Torbjørn Ydegaard

- Jeg skriver, fordi der er noget, jeg gerne vil dele med andre ...
Torbjørn Ydegaard er denne måneds fagforfatter.
Læs meget mere HER.
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