SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE I SAMARBEID MED NORSK FORFATTERSENTRUM:

Skrivekursturné for ungdom 13–19
Med forfatter Ingrid Storholmen
Gratis tilbud til kommuner i Sør-Trøndelag.
Dette kurset er en unik sjanse for ungdommer til å gå på skrivekurs i sin egen kommune. Tilbudet er
fullfinansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune, men må bestilles. Målet med kurset er å øke skriveog lesegleden, og dessuten å inspirere flere til å delta med litteratur på Ungdommens
kulturmønstring.
Kurset skal finne sted på kveldstid i perioden 1.–29. november 2013 (minus 5., 11., 12. og 14.
november). Hvert kurs varer tre timer.
Bestill kurset fra: oystein.eide@stfk.no
Bestillingsfrist: 15. oktober. Meld inn ønsket dato. Førstemann til mølla!
Påmelding for deltakere
For ungdom 13–19 år.
Gratis deltakelse.
Påmelding skjer til: oystein.eide@stfk.no
NB: UKM-kontakten i kommunen har ansvar for å skaffe egnet lokale og rekruttere ungdommer til
kurset. Oppfordrer til samarbeid med det lokale biblioteket.
Om kurset
Liker du å skrive? Trenger du inspirasjon? Har du lyst til å skrive på nye måter? Bli med på
skrivekurs! Lær av en forfatter!
Kurset ledes av forfatteren Ingrid Storholmen. Hun har selv skrevet innen mange ulike sjangrer og
liker å hjelpe andre med skriving. Ingrid vil fortelle om kreativ skriving, gi oppgaver og vise ulike
måter man kan presentere tekst for andre. Kurset gir et sjenerøst innblikk i hvordan en forfatter
jobber. Kanskje du får noen nye ideer!
Om forfatteren
Ingrid Storholmen (f. 1976) har skrevet syv bøker i ulike sjangre. Hennes nyeste bok er diktsamlinga
Til kjærlighetens pris. Utvalg av diktene hennes er oversatt til 18 språk. Hun har mottatt en rekke
priser og stipender. Ingrid har studert litteraturvitenskap og gått på Forfattarstudiet ved Høgskulen i
Telemark. Ingrid var med på å starte Norsk Forfattersentrums Skriveform, Æ Å Trondheim
litteraturfestival og Litteraturtidsskriftet Luj. Hun har jobbet som litteraturredaktør i Morgenbladet.
Hun har mye erfaring med skriveundervisning for både ungdommer og voksne. Som forfatter har
Ingrid deltatt på mange arrangement og litteraturfestivaler både i Norge og utlandet. Ingrid bor i
Verdal i Nord-Trøndelag.
Spørsmål rettes til:
Øystein Eide, 73866000, oystein.eide@stfk.no
Kurset er finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune

