Forfatterbesøg
Vi fortæller om det eventyrlige fantasyunivers Awen, den første bog Kaldet fra Galathea og de
næste bøger i serien. Om hvordan vi har skabt universet, og hvor vi får vores inspiration fra. Vi vil
komme ind på, hvordan vores skriveproces foregår og om at arbejde sammen som mor og datter
samt vores vej til at blive forfattere. Der er beregnet tid til oplæsning, et magisk indslag og vi
kommer udklædte som en æt fra Awens univers, hvilket giver besøget et autentisk præg og eleverne
en særlig oplevelse. Et levende og autentisk forfatterbesøg, der giver børn og unge større
læseglæde!
Foredragene målrettes til henholdsvis mellemtrinnet (3. – 6. Klasse), udskolingen (7. – 10. Klasse),
gymnasier og biblioteker og kan med fordel bookes som indslag i temauger om litteratur,
fantasygenren og skrivning. Awens univers er mangfoldigt og karaktererne levende, hvilket gør det
muligt at tilpasse besøget til målgruppen og arrangementets omfang.
Et foredrag - 90 min. med indlagt tid til spørgsmål.
Pris: 4.000 kr. + transport.
Ved flere foredrag samme dag: 3.000 kr. pr. foredrag.
Ønskes foredrag sammen med skriveworkshop, kontakt os for et tilbud.
Hvis det ikke er muligt for os at nå frem samme dag, eller at vi ikke kan nå hjem inden kl. 23.00,
betaler arrangør for overnatning.
Bestil et forfatterbesøg: skriv til contact@awenseries.com

Fantasy-workshops
Skriv fantasy: Med udgangspunkt i vores fantasyunivers Awen fortæller vi om fantasygenren, hvad
den kan og hvorfor vi har valgt at fordybe os i lige netop den genre. Vi vil komme ind på
inspiration, kreativitet, indsamling af de gode idéer og hvordan de bruges. Gennem fortælling om
worldbuilding, kreative skriveøvelser der kan kickstarte fantasien, små magiske indslag,
brainstorming og tegning af kort m.m. vil vi inspirere til skrivelyst.
Plotstruktur, temaer, opbygning af karakterer, mindmapping, tidslinjer, udvikling og fremdrift i
fortællingen vil indgå afhængig af længde på workshoppen.
Fantasy-workshop målrettes til henholdsvis mellemtrinnet (3. – 6. Klasse), udskolingen (7. – 10.
Klasse), gymnasier og biblioteker og kan med fordel bookes som indslag i temauger om litteratur,
fantasygenren og skrivning. Awens univers er mangfoldigt og karaktererne levende, hvilket gør det
muligt at tilpasse workshoppen til målgruppen og arrangementets omfang. Vi kommer udklædte
som en æt fra Awens univers og giver workshoppen et autentisk præg og eleverne en særlig
oplevelse.
Pris: 5.500 kr. pr. dag, rabat ved 2 dages fantasy-workshop. Plus transport.
Materialeforbrug: Evt. materialeforbrug kommer oven i.
Varighed: 1 til 2 dage.
Ønsker: Hvis I har specifikke ønsker til indhold, spørg endelig.
Ønskes foredrag sammen med skriveworkshop, kontakt os for et tilbud.

Hvis det ikke er muligt for os at nå frem samme dag, eller at vi ikke kan nå hjem inden kl. 23.00,
betaler arrangør for overnatning.
Bestil et forfatterbesøg: skriv til contact@awenseries.com
Til Kaldet fra Galathea er der udarbejdet en litteraturguide til brug i undervisningen på
mellemtrinnet og i udskolingen. Materialet ligger frit tilgængeligt på Turbine-undervisning.dk
Foredrag og workshop er uafhængige af litteraturguiden.
Søg støtte til et forfatterbesøg:
Der kan søges støtte til både enkeltstående forfatterbesøg men også længerevarende kreative
skriveworkshops.
Huskunstnerordningen: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/huskunstnerordningen/
Hvem kan søge?
•

Professionelle kunstnere

•

Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge

•

Kommuner og regionale netværk

•

Kulturinstitutioner

•

Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge

