Inbjudan till

12 mars 2015

Författarstafett

10.00-16.00
Umeå Folkets Hus

	
  
I anslutning till Littfest – Umeås internationella litteraturfestival anordnar projektet Det Litterära
Västerbotten tillsammans med Norrländska litteratursällskapet/FC Norr och Littfest en
Författarstafett.
Projektet Det litterära Västerbotten och Författarcentrum Norr vill ge en möjlighet för verksamma
författare med västerbottensanknytning och/eller författarmedlemmar i Svenska Författarförbundet
och/eller Norrländska litteratursällskapet/FC Norr att kort (15 minuter) presentera sig och sin produktion
för både allmänhet och potentiella arrangörer under en heldag.
Det är gratis inträde för alla, deltagare och föreläsare, enligt principen ”först till kvarn”, men speciella
inbjudningar går ut till bibliotekarier, lärare och andra potentiella arrangörer.
URVALSKRITERIER
Prioriterade är alltså verksamma författare. Annat som vi tar hänsyn till är kvalitet, aktualitet,
verksamhetsområde/genre, geografisk spridning, kön, ålder och etnicitet. Vi strävar efter en så bred
uppslutning som möjligt. Maximalt antal deltagande författare är 11 stycken. Urvalet av författare görs
av Anna Holmström Degerman (projektledare Det litterära Västerbotten) och Patrik Tornéus
(Författarförmedlare).
Om du skriver och talar på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska vänligen informera
oss separat så kan vi undersöka möjligheten till översättning.
ANMÄLAN
Skriv en kortare författarpresentation och
bibliografi samt skissera lite kort vad du ämnar
göra under ditt femtonminutersföredrag.
Skicka in med e-post till Anna HolmströmDegerman. För allmänna frågor kontakta Anna
eller Patrik.
Sista dag för intresseanmälan är 15 december
2014. Svar erhåller ni senast 15 januari om ni
kommer med.
ÖVRIGT
Skriv gärna ut din författarpresentation och
bibliografi samt ta med dig dina böcker. Det
finns möjlighet till försäljning på plats.
	
  

ERSÄTTNING
Vi arvoderar med 2800:- (F-skatt) eller 2130:(A-skatt) samt står för resa. Milersättning, om
du kör bil, utgår med 18,50:-/mil. Du bokas
genom Författarcentrum Norr. Observera att
projektet inte kan stå för boende.
Vi förbehåller oss också rätten att publicera din
författarpresentation på Länsbiblioteket/Det
Litterära Västerbottens hemsida samt att skriva
in dig i Littfestprogrammet.
FRÅGOR
Anna Holmström-Degerman
Projektledare Det litterära Västerbotten
Länsbiblioteket i Västerbotten
anna.h.degerman@regionvasterbotten.se
070-425 57 39
Patrik Tornéus
Författarförmedlare/Projektledare Författarcentrum Norr
Norrlitt/FC Norr
patrik.torneus@forfattarcentrum.se
070-511 88 82

