
NYHEDSBREV - maj 2019 

  
  

 

 DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 

  
  

   

  
  

  

FYRAFTENSMØDE I AARHUS - hurtig tilmelding 

  
  

Med stor succes og et godt udbytte for deltagerne har dette møde om 
dine bibliotekspenge netop været afholdt i København - og nu bliver det 
tilbudt også i Aarhus i et samarbejde med Aarhus Litteraturcenter og 
Aarhusgruppen. 

  

Mødet er for alle medlemsgrupper i Dansk Forfatterforening og 
naturligvis også for ikke-medlemmer af denne foreningen. 

  
  
  

BIBLIOTEKSAFGIFTEN 

- få mere at vide om dine muligheder 

  

 
  
  

MØD TEAMET BAG BIBLIOTEKSPENGENE 

  

Tid: tirsdag den 04. juni 2019, kl. 15.30 – 17.30 

Sted: Aarhus Litteraturcenter 

Kulturproduktionscenter Godsbanen 
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. 

  

  
  



Målgruppe: Alle interesserede, både medlemmer af Dansk 
Forfatterforening/samtlige grupper og ikke-medlemmer. 

  

Forhåndstilmelding: Send  din tilmelding senest den 1. juni 
2019til: Kaare Øster, kaos@kaareoester.dk. Skriv i Emnefeltet: 
"Bibliotekspenge". 

  

Gratis adgang for alle. 

  

Arrangør: Dansk Forfatterforening og Aarhusgruppen i et samarbejde 
med Slots- og Kulturstyrelsen. 

  

PROGRAM 

Hvad har du glæde af at vide om Bibliotekspengene? 

 

Bibliotekspengene/Biblioteksafgiften for 2019 bliver udbetalt den 12. 
april 2019, og er du tilmeldt ordningen kan du på dette møde få mere 
styr på en række vigtige spørgsmål om muligheder for at få del i 
afgiften. 

  

Mød teamet fra Slots- og Kulturstyrelsen, der står bag 
bibliotekspengene. Teamet gennemgår en række interessante og 
væsentlige elementer i denne kulturstøtteordning – og de berører i 
løbet af mødet punkter som disse: 

  

Kontrol af din titelliste 

Husk at kontrollere titellisten inden for de otte uger efter udbetaling 
dvs. senest 7. juni 2019. 

Er alle titler med? Har Kulturstyrelsen fundet alle dine titler. 
Flere oversættere/illustratorer med samme navn kommer ikke 
automatisk med, da der kan være navnesammenfald. 

Har titlen fået en litteraturtype, f.eks. skønlitteratur? 

  

Dokumentation 

Hvornår skal jeg indsende dokumentation? 

Ghostwriter 

Titelblad, kolofon mv. 

  

Illustratorer i bøger 
Illustratorer kommer ikke automatisk med, hvis de ikke er nævnt på 
bibliotek.dk 

Illustratorer skal huske at sende dokumentation, hvis de ikke er nævnt 
på bibliotek.dk 

Illustratorer skal sende dokumentation for bidrag med illustrationer til 
en dansk oversættelse. 

Reglen om mindre illustrationsbidrag. 

Omslag kan tælles med, hvis man også har illustrationer i bogen. 

  
  

Biblioteker og indberetning 

Pligtaflevering. 



Regler om indberetning af titler fra folkebiblioteker, folkeskolens 
pædagogiske læringscentre og bibliotekernes digitale udlånstjenester. 

  

Efterlevende til en tilmeldt før 2003 
Efterlevende skal huske at tilmelde sig biblioteksafgiften senest 1. 
februar til udbetaling samme år. 

  

Pointværdi og beregning 

Sådan udregnes biblioteksafgiften. 

  

Her kan du lovgrundlaget for dine bibliotekspenge. 

  
  

   
  
  
  

    INVITATION  

Kom til sommerfest i foreningen 

  

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6; 1401 København 

Tid: Fredag den 21. juni 2019, 19:30 - 24:00. 

  

 
  

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. 

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.retsinformation.dk%2FForms%2FR0710.aspx%3Fid%3D196499


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. 

  
  
  
  
  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 

  
  

  Hanne Abildgaard 

  

- For mig giver det ikke mening at være forsker inden for humaniora, 
hvis man ikke kan formidle sine opdagelser til omverdenen ... 

  

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Hanne Abildgaard i dette 
interview. 

  

Læs hele historien på hjemmesiden. 

  
  
  

Og her har du også ...  
  

APRIL MÅNEDENS FAGFORFATTER 

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2F2019%2F05%2F01%2Fmaanedens-fagforfatter-hanne-abildgaard%2F


 Anne-Marie Marquardsen 

- Min intention er at skabe meningsfuld sammenhæng mellem teori og 
praksis ... 

  

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Anne-Marie Marquardsen i 
dette interview. 

  

Læs hele interviewet på F-hjemmesiden.  
  
  
  
  

  
  

Narrativ non-fiktion i Aarhus 

  

MASTERCLASS MED JAN STOCKLASSA 

Narrativ non-fiktion 
– at udforske grænsen mellem nonfiktion og skønlitteratur 

  
  

TID: Torsdag 20. juni 2019, Kl. 11:00 - 14:00 

  

ARRANGØR: Aarhus Litteraturcenter, LiteratureXchange og Dansk 
Forfatterforening. 

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2F2019%2F04%2F01%2Fmaanedens-fagforfatter-anne-marie-marquardsen%2F


   Jan Stocklassa 

  

Kunne du tænke dig lære mere om at skrive på grænsen mellem 
virkelighed og fiktion? 

  

Aarhus Litteraturcenter og Dansk forfatterforening står bag denne 
masterclass, hvor forfatter Jan Stocklassa fortælle om sine litterære 
projekter og erfaringer herfra. Herefter vil der være en række 
praktiske øvelser, så deltagerne selv får lejlighed til at prøve kræfter 
med emnet. Afslutningsvis vil der være diskussion af såvel oplæg som 
øvelser. 

  

Masterclassen henvender sig til folk, der selv skriver indenfor denne 
genre eller arbejder professionelt med emnet. Send en motiveret 
ansøgning til seminar@litteraturen.nu, der fortæller, hvorfor denne 
masterclass har relevans for dig. 

  

DEADLINE: senest 13 juni. Begrænsede pladser, maks. ni deltagere. 

  

PRIS: 200 kr. 

  

Jan Stocklassa (f. 1965) er en svensk journalist og forfatter, der i 
efteråret 2018 udgav den meget omtalte roman “Stieg Larssons Arv”. I 
denne bog formår Stocklassa at blande journalistik og fiktion i et forsøg 
på at lade litteraturen løse en af de mest mystisk mordgåder 
nogensinde – nemlig mordet på Oluf Palme. 

  

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond. 

  

Jan Stocklassa optræder i forbindelse med LiteratureXchange, Aarhus’ 
Internationale Litteraturfestival:  
True Crime i Bogform - Efterforskningens Kunst 

  
  
  
  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.litx.dk%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.litx.dk%2Fprogram%2Fonsdag-19-6%2Ftrue-crime-i-bogform-moed-jan-stocklassa-1911-666
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fwww.litx.dk%2Fprogram%2Ftorsdag-20-6%2Fefterforskningens-kunst-moed-jan-stocklassa-1911-676


DANSK FORFATTERFORENING FØRER SAG 
MOD PET OG RIGSARKIVET 
Dansk Forfatterforeningen har på vegne af Arne Herløv Petersen fået 
fri proces til at føre sag mod PET og Rigsarkivet af 
Procesbevillingsnævnet.  
  

LÆS INDLÆG HER. 

  
  
  
  
  

KVALITET I DIGITALE LÆREMIDLER 

  

Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring (STIL) og KL 
planlægger en foranalyse af, hvordan der bedst etableres et effektivt, 
dynamisk værktøj til løbende sikring af gennemsigtighed for undervisere 
om udbud og kvalitet/relevans i digitale læremidler. 

  

Skoleledelse og pædagogisk personale efterspørger også klarhed over de 
sikkerhedsmæssige udfordringer ved brug af digitale læremidler. 

  

Foranalysen skal afdække, hvordan der kan laves en online platform 
eller værktøj, der kan vise hhv. udbud, kvalitet og it-sikkerhed ved 
forskellige digitale læremidler. 

  

I forbindelse med foranalysen ønsker STIL at nedsætte en følgegruppe 
af interessenter på områder, der mødes i forbindelse med arbejdet og 
får mulighed for at give input til foranalysen. 

  

Hertil er en række organisationer inviteret, bl.a. Dansk 
Forfatterforening. Denne invitation og mulighed for at medvirke via 
følgegruppen er foreningen naturligvis glad for. 

  
  

  
  

DEN NYE, FAGLITTERÆRE STYRELSE 

  

SE STYRELSENS SAMMENSÆTNING HER 

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
     

Unsubscribe 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Fblog%2Fdansk-forfatterforening-foerer-sag-mod-politiets-efterretningstjeneste-og-rigsarkivet%2F
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=&msgid=437011&act=111111&c=1261074&destination=https%3A%2F%2Fdanskforfatterforening.dk%2Ff-gruppen%2Fstyrelse%2F
https://app.icontact.com/icp/mmail-mprofile.php?r=&l=13906&s=111111&m=437011&c=1261074


This message was sent to email@example.com from kaos@kaareoester.dk 

 

Kaare Oester 

Dansk Forfatterforening 

Strandgade 

København, Sjll 2000, Denmark 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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