Skrivarkursen

Poetiskt flöde
Ammarnäs 24 - 25 januari 2019

Välkommen till en två dagars skrivarworkshop i ett vintrigt Ammarnäs. Mikael Berglund,
romanförfattare med rötterna i Ammarnäs håller övningar i att skriva i ett flöde, inspirerad av
din omgivning, utan att tänka efter före. Den samiska författaren Sigbjørn Skåden från Skånland i
Nordnorge håller övningar om landskapsskrivning, både att skriva sig direkt mot natur och landskap
men också hur naturen och landskapet kan tas i bruk för att skapa klangbotten i olika slags texter.
Seminarierna vävs ihop och du kommer att kunna medverka på båda.
Kursen är öppen för alla från 15 år och uppåt som vill utveckla sitt skrivande. Du behöver alltså inte
ha gett ut något av det du skrivit.
Kursen äger rum på och flyttar sig mellan Samegården, Ammarnäsgården och Forskningsstationen.
Vi erbjuder boende i Ammarnäs till dig som behöver det på Forskningsstationen. I kursavgiften ingår
måltider, som vi intar på Ammarnäsgården.
Onsdag 23/1		
Torsdag 24/1
			
Fredag 25/1		

18:00		
09:00 - 17:00
19:00		
09:00 - 11:30

Middag på Ammarnäsgården
Skrivarkurs
Publikt arrangemang med möjlighet till uppläsning
Skrivarkurs

Kursavgift utan boende: 							
Kursavgift med boende en natt 24 - 25/1: 					
Kursavgift med boende två nätter 23 - 25/1: 					
Kursavgift med boende två nätter 23 - 25/1 samt middag onsdag 23/1:

1 000 kr
1 200 kr
1 400 kr
1 500 kr

Anmälan:
Det finns 15 platser, och vi fyller dem allt eftersom anmälningarna kommer in. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag är måndag den 7/1. Du anmäler dig via denna länk:
https://goo.gl/forms/MLUZSBXI5aNVpyVv2 eller använder QR-koden här intill:
Information:
Vill du veta mer om skrivarkursen kan du kontakta Carl Axel Gyllenram, Litteraturoch läsfrämjande konsulent, Länsbiblioteket i Västerbotten, tfn 070-258 57 26
E-post: carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se
Arrangörer:
Skrivarkursen ”Poetiskt flöde” arrangeras av Länsbiblioteket i Västerbotten i samarbete med Sorsele
kommun, Sorsele samiskt förvaltningsområde, Ammarnäs sameförening och Sorsele poesisällskap,
och ingår i programmet för Sorsele – Årets kulturkommun 2018/19
Varmt välkommen med din anmälan!
SORSELE KOMMUN
SUORSÁN TJEÄLDDIE

