Intensivkurs i litterär gestaltning
Gustavsberg 13 – 16 oktober

Vad är en litterär text?
Vad vill du berätta? Hur hittar du mod, motivation, kreativitet och ditt litterära språk?
Utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna Alakoski och Mats Söderlund.
Under fyra dagar leder de en djuplodande kurs i att skriva skönlitteratur och poesi.
Kursen vänder sig till dig som vill få inspiration och stöd i skrivandet. Genom föreläsningar,
samtal och skrivövningar får du syn på styrkor, brister och möjligheter i den egna texten. Du
hittar språklig lust och nya verktyg. Mycket tid ges för varje enskild deltagares text,
individuell handledning.
Runda huset i Gustavsberg, 13 – 16 oktober 2017.
Ca 10 – 12 deltagare. Löpande antagning.

Inför kursen
Inför kursen ska du skicka in en valfri egen text (max 4 sidor) som du vill utveckla och få
respons på. Texten kommer att ligga till grund för övningar och diskussioner genom kursens
olika moment. Vi vill även att du funderar på vilken sorts texter som tilltalar dig och vilka
böcker som påverkat dig mest.

Kursledare
Susanna Alakoski, författare, krönikör och
Augustprisvinnare. Redaktör för flera
uppmärksammade antologier. Publicerat fyra
barnböcker samt två dagboksessäer Oktober i
Fattigsverige och April i Anhörigsverige, där den
sistnämnda sattes upp som pjäs på Stockholms
Stadsteater 2016. Tilldelats VI:s litteraturpris, Moapriset och arbetarrörelsens Ivar Lo pris. Alakoski
utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för
hälsa och samhälle vid Malmö högskola. Aktuell
med pjäsen Laina och fåglarna våren 2017.
Mats Söderlund har publicerat nio diktsamlingar och
fick Katapultpriset för debutdiktsamlingen ”Det står
en pöbel på min trapp”, 1992. Även publicerat
romanen Observatoriet, och essäböckerna Göra
kärlek respektive Göra män. Diktsamlingen Årorna i
Flocktjärn kom våren 2016. Ordförande i Sveriges
Författarförbund 2005 – 2012. Aktuell med
handboken Skriva Poesi 2017 och fantasyromanen
Ättlingarna 2018.

Preliminärt program
Fredag 13 oktober
Förmiddag kl 9.00 – 12.00
Genomgång av kursen. Presentation av kursdeltagarna. Utdelning av kursmaterial.
Susanna Alakoski inleder därefter med att tala om sitt författarskap, om skillnaden mellan
biografi, dokumentärroman och roman. Vi talar om konsten att skriva, fakta och fiktion och
vad som utmärker det skönlitterära språket. Hur hittar vi den egna ”tonen” i språket?
Lunch kl 12.00 – 15.00
Skrivövningar. Individuell handledning.
Eftermiddag kl 15.00 – 18.00
Att skriva dialoger: verktyg, exempel och skrivövningar.
Kväll: Tid för skrivuppgifter (filmseminarium).

Lördag 14 oktober
Förmiddag kl 9.00 – 12.00
Genomgång gårdagens skrivövning.

Mats Söderlund talar om sitt författarskap, om kreativitet och att leka med orden. Olika
poetiska verktyg: textens musik, klanger och rytmer. Vad får en dikt att fungera? Spelar
metaforer någon roll och hur kan det lyriska språket förstärka prosan?
Lunch kl 12.00 – 15.00
Skrivövningar. Individuell handledning.
Eftermiddag kl 15.00 – 18.00
Att gestalta litterärt. Fallgropar, knep och verktyg.
Kväll: Tid för skrivuppgifter.

Söndag 15 oktober
Förmiddag kl 9.00 – 12.00
Genomgång gårdagens skrivövning. Vi pratar om litterär gestaltning och att koncentrera en
text i tid och rum. Hur arbetar man med en längre text. Processen från idé till bok.
Lunch kl 12.00 – 15.00
Skrivövningar. Individuell handledning.
Eftermiddag kl 15.00 – 16.00
Valfri utflykt, kombineras med skrivövning.
16.00 – 18.00 återsamling, genomgång.
Kväll: Tid för skrivuppgifter.

Måndag 16 oktober
Förmiddag kl 9.00 – 12.00
Skrivstuga. Med utgångspunkt i egna texter och de begrepp och verktyg vi gått igenom under
kursen diskuterar vi hur texterna förändrats. Vad är det som fungerar och varför? Vad
fungerar inte?
Lunch kl 12.00 – 15.00
Skrivövningar. Individuell handledning.
Eftermiddag kl 15.00– 18.00
Fortsättning litterär gestaltning. Exempel och övningar.
Kväll: Avslutning med gemensam middag på lokal restaurang (betalas individuellt).

Pris kurs:
Kurskostnad 12 000 kronor inklusive moms, mot faktura. I kursavgiften ingår lunch och
eftermiddagsfika varje dag. Halva kursavgiften faktureras och betalas i samband med
anmälan, resterande betalas senast 30 september.

Sista anmälningsdag 31 augusti 2017
Kursanmälan (som är bindande) görs via e-post till susanna@alakoski.se
Ange namn, samt telefon och adress. Först till kvarn gäller, men ett visst urval kan komma att
göras för gruppens sammansättning. Övriga villkor se nedan.
Anmälningsvillkor
Anmälan sker med e-post och är bindande. När vi mottagit din anmälan skickar vi kallelse, program och faktura
som en bekräftelse på din kursanmälan. Ångerrätt gäller 14 dagar efter det att anmälan mottagits och bekräftats
av kursarrangören.
Vid anmälan till reservplats är anmälan bindande först efter att en erbjuden plats accepterats.
Plats kan efter överenskommelse överlåtas till annan person.
Avbokning
Avbokning ska se skriftligt. Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:
- Vid avbokning 30 dagar eller mer före kursstart debiteras halva kursavgiften (6 000 kr).
- Vid avbokning färre än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid avbokning återbetalas eventuellt överskjutande belopp till av kund angivet konto.
Sjukdom
Om du på grund av egen sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, så får du gå om hela
kursen vid senare tillfälle, dock senast inom två år och under förutsättning att ny kurs arrangeras. Vid avbokning
på grund av egen sjukdom förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallodatum. Sjukdom ska
styrkas med läkarintyg, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.
Betalning
Halva kursavgiften (anmälningsavgift) faktureras i samband med anmälan.
Anmälningsavgiften skall betalas inom 15 dagar från fakturadatum.
Resterande avgift skall vara betald senast 30 september 2017.

Inställd kurs eller byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning
därutöver utbetalas ej. Kursen genomförs under förutsättning att det finns minst 8 bekräftade deltagare. Vi
förbehåller oss rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare.

