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DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

Kære fagbogskollega
God sommer. Tak for et godt og frugtbart samarbejde i årets første
måneder. Vi har fået sammensat en ny og engageret styrelse og har
etableret et godt samarbejdsklima. Der er mange spændende initiativer
og projekter i støbeskeen, og de skal nyde godt af de finpudsninger,
som en skøn og rolig sommer skaber muligheder for.
Vi ser frem til at annoncere frugten af disse finpudsninger for jer efter
sommerferien. Udgangspunktet for styrelsens arbejde er et ønske om at
udbygge samarbejdet med og styrke inddragelsen af vores kolleger i den
faglitterære gruppe.
Den faglitterære styrelse ønsker alle en inspirerende, afslappende og
arbejdsom sommer.
Frank Egholm
fmd. for den faglitterære gruppe

FAGLITTERATURENS VINDER

BLIXENPRISEN 2019
- Gallafest for litteraturen
Årets faglitterære udgivelse under Blixenfesten i Folketeatret,
København havde flg. forfattere som nominerede:
•
•
•

Birgitte Possing: Argumenter imod kvinder. Strandberg
Publishing A/S
Poul Duedahl: Velkommn på bagsiden - Danmarkshistorien på
bagsiden. Gads Forlag.
Bent Meier Sørensen: Skærmens Magi. Kristeligt Dagblads Forlag.

Juryen bestod af Henrik Faurby Ahlers, Peter Madsen, Jeanette Varberg
og Lars Aagaard - og prisen blev sponsoreret af UBVA.
Vinderen blev - som det også fremgår herunder - Bent Meier Sørensen,
der modtog prisen for Årets faglitterære udgivelse: "Skærmens magi",
der kaster et kritisk lys over techgiganterne og den måde, mennesker
sømløst gror sammen med skærme ...

Bent Meier Sørensen

Læs mere om vinderen i denne artikel, hvor du også kan se de øvrige
prisvindere.

Velkomst ved Peter Rønnov-Jessen, fmd. for Danske skønlitterære Forfattere og Morten
Visby, fmd. for Dansk Forfatterforening.

Ane Cortzen, vært

Nikolaj Nørlund, musik

Brandalarm udløst umiddelbart før åbningen af festen - i Folketeatret, Kbh.

Blixenprisen arrangeres af Foreningen Blixenprisen i samarbejde
med Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

FOR ANDET ÅR I TRÆK

LiteratureXchange
– Aarhus´internationale litteraturfestival 2019
TID: 13.-23. juni 2019
STEDER: Rundt om på Aarhus' allerede etablerede scener.
Hovedscenerne er Godsbanen, Dokk1 og lokalbibliotekerne.
På LiteratureXchange er der mere end150 arrangementer med alt fra
litteratur i byrummet over oplæg og debatter til tematiske
litteraturmiddage.
Her er udenlandske og danske forfattere, samtaler mellem forskere og
forfattere om internationale problemstillinger og forskellige
utraditionelle aktiviteter, der får hele byen til at summe af litteratur.
Festivalen aktiverer hele Aarhus ved at udfolde sig i byrummet, på
byens store scener, på caféer, lokalcentre og på kulturinstitutioner som
Hovedbiblioteket Dokk1, Godsbanen og i flere af midtbyens kirker.
Se hele programmet for 2019 på hjemmesiden eller hent program
som PDF.
LiteratureXchange arrangeres af Aarhus Litteraturcenter, Aarhus
Kommunes Biblioteker og Folkeuniversitetet i Aarhus.
MØD JAN STOCKLASSA

GRÆNSELANDET MELLEM
DOKUMENTARISME OG SKØNLITTERATUR
Den svenske forfatter Jan Stocklassa er bl.a. ophavsmand til den
omdiskuterede bog "Stieg Larssons arv” om mordet på Olof Palme.

Jan Stocklassa

Nu har du mulighed for at deltage i en Masterclass for forfattere,
journalister og litteraturformidlere, der ønsker at udforske grænsen
mellem non-fiktion og skønlitteratur.
Stocklassas bog er en krydsning mellem journalistik og fiktion, en
litterær tour-de-force om og igennem det aldrig opklarede mysterie om
Palmemordet.
Jan Stocklassa belyser, hvordan man med fordel kan udnytte
grænselandet mellem dokumentarisme og skønlitteratur som drivkraft i
skrivning. Læs mere HER.
Har du lyst til at deltage, så skriv lidt om dig selv og din motivation for
at deltage og send det så hurtigt som
muligt til seminar@litteraturen.nu.
TID: 20. juni, kl.11.00-14.00
STED: Godsbanen, Aarhus
DELTAGERPRIS: 200 kr. men medlemmer af Dansk Forfatterforening kan
søge om friplads.
ARRANGØR: LiteratureXchange og Dansk Forfatterforening.
Masterclassen er støttet af Statens Kunstfond.
FYRAFTENSMØDE I AARHUS

OM BIBLIOTEKSPENGENE
- på Aarhus Litteraturcenter

Et velbesøgt fyraftensmøde om dine bibliotekspengene er netop blevet
afholdt i Aarhus.
Repræsentanter fra Kulturstyrelsen gav en fremragende præsentation
af den komplicerede fordelingsordning, og om ikke alle deltagere blev
rigere, så blev alle i hvert fald meget klogere på pengene.

Mødet blev arrangeret af Dansk Forfatterforening og Aarhusgruppen.
Her kan du se regler og lovgrundlaget for dine bibliotekspenge.
INVITATION TIL ALLE GRUPPER - stadig ledige pladser

Kom til sommerfest i din forening
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6; 1401 København
Tid: Fredag den 21. juni 2019, 19:30 - 24:00.

© Ole Steen Hansen

Har du mulighed, tid og lyst til en sommeraften midt i København med
vin, snack, festlige indslag og kollegialt samvær?
Alle ordinære medlemmer fra samtlige grupper er nemlig mere end
velkomne – men husk at melde dig til.
TILMELDING: senest den 19. juni til: df@danskforfatterforening.dk
Pris: 100 kr.

NB Om eftermiddagen er der fra kl. 16-18 legatreception for flg.:
Drassows legat, Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang
og Johannes Ewald fonden. Receptionen er gratis at deltage i.

MÅNEDENS FAGFORFATTER

Henrik Marstal

- Min første bog har ganske givet haft størst betydning, fordi den
gjorde mig til forfatter ...
Henrik Marstal er denne måneds fagforfatter. Læs meget mere her.
URAFSTEMING I DANSK FORFATTERFORENING

NY BESTYRELSE ER VALGT
Bestyrelsesvalget faldt ud på flg. måde:
Sanne Udsen (valgt med 250 stemmer)
Kaare Øster (valgt med 239 stemmer)
Anne Sofie Hammer (valgt med 214 stemmer)
Christine Tjalve (valgt med 197 stemmer)
Kirsten Marthedal (valgt med 164 stemmer)
Suppleanter:
Stephanie Caruana (1. suppleant med 148 stemmer)
Lars Hauk (2. suppleant med 146 stemmer)

Stemmeprocenten ved bestyrelsesvalget var 35% (430 indkomne
stemmesedler).
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal.
Stemmeprocenten var 34% (415 indkomne stemmesedler).
§4 nyt stk. 6: 392 stemte for, 17 stemte imod.
§5 stk. 1: 411 stemte for, 3 stemte imod.
§8 stk. 3: 409 for, 4 imod, 2 blanke.
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