19 augusti 2017

Förlagshuset Siljans Måsar

Författarworkshop
19 augusti, kl 10-17
Hjärtligt välkommen!
Förlagshuset Siljans Måsar arrangerar en workshop i Stockholm för dig som vill sätta dig in i
vad författarskapet innebär. Dagen innehåller fyra föreläsningar, kursmaterial & reflektioner.

Program
10.00_10.30: Presentation av dagen, deltagarna och kursmaterialet.
10.30–12.30: ”En spark i baken” med författaren, läraren och illustratören Pernilla
Lindroos. Skrivarglädjen kommer för de flesta i vågor. Oftast stannar den av just
för att man då nått ett tak i sin skrivarutveckling. Men inte molnen. Du vet att du
kan bättre – men hur? Under dagen delar jag med mig av de verktyg som jag
turligt nog fick till mig vid ett av de där tillfällena då jag slagit i taket. Då jag inte
visste hur jag skulle komma vidare. Efter några värdefulla kurser kunde jag se
mina texter med större insikt och visste hur de skulle putsas. För det är oftast
redigeringsarbetet som skrapar fram de där gnistrande diamanterna.
12.30–13.30: Lunch
13.30–14.30: Ann-Sofie Hammarström Östergren från Lilla Blå Tornet berättar om
processen från färdigt manus till levererad bok: Formgivning; vad den gör för
boken, olika möjligheter presenteras. Typografi; vad den har för funktion,
typsnittens användningsområde samt tips. Tryckprocess; om plåtar, färg, ark och
efterbehandling.
14.30–15.00: Fika & frågestund.
15.00–16.00: Marknadsför din bok: Hur syns man idag, vilka verktyg finns det, vad
vill journalister veta och hur använder man sig av sociala medier? Yvonne Frank
Månsson delar med sig av de erfarenheter, ger tips och råd
16.00–16.45: Lyssna till en författare! Nanna Aida Svendsen läser ur sin bok
Hjärtats tidevarv, för att inspirera till presentationsteknik, framträdande och hur
man kan bära rollen som författare.
16.45–17.00: Sammanfattning, kursmaterial och avslutning.
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Anmäl ditt intresse till:
info@siljansmasar.com
senast den 11 augusti.
Plats: Wellness Zone,
Industrig. 7B,
Fridhemsplan, Sthlm
Begränsat antal platser
Pris: 1 200 kr inkl moms
Betalas senast
den 11 augusti -17.
Bg: 5447-8136
Fika ingår i priset!
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