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En träff för dig som bor i
Gävleborgs län med fokus på
att ta nästa steg i skrivandet.
3 september 16.15 – 19.30
Silvanum, Gävle
G

CECILIA KLAN

INBJUDAN TILL TRÄFF

Att komma vidare med sitt skrivande
Det finns många som skriver på sin fritid. Vissa är nöjda med att skriva för eget bruk, medan andra drömmer om att få
möjlighet att utvecklas i sitt skrivande och på sikt nå ut med sina texter. I början av september arrangeras en träff för dig som
bor i Gävleborgs län med fokus på att ta nästa steg i skrivandet. Träffen arrangeras av den nya litteraturverksamheten inom
Kultur Gävleborg, och deltagande sker utan kostnad.
16.15 Välkomna!
Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare i litteratur
på Kultur Gävleborg, presenterar Region Gävleborgs nya
satsning på litteratur.
16.40 Skrivare i Hälsingland – ”a work in progress”
Föreningen Skrivare i Hälsingland är en ständigt pågående
verkstad för skrivande och berättande. Den ger möjligheter
att framträda/möta publik på Öppna scener och bli
publicerad 4 gånger per år i tidskriften Lokatten.
Leif Strandberg, ordförande, berättar om föreningens liv
idag och visioner för framtiden. Han förklarar också att
”Hälsingland” är en logotyp som självklart innefattar hela
länet, hela Norrland och även resten av vårt land.
17.00 Paus
Region Gävleborg bjuder på kaffe/te. Under pausen finns
möjlighet att köpa wraps för 55 kronor i Bistro Silvanum.
Förbeställ din wrap i samband med anmälan.

INFORMATION & ANMÄLAN:
Datum och tid:
Tisdag 3 september kl. 16.15 – 19.30
Plats: 			
Silvanum, Kungsbäcksv 32, Gävle
Lokal: 			Furusalen
Anmälan: 		
www.regiongavleborg.se/skrivartraff
			(sista anmälningsdag 29 augusti)

17.30 Blir jag författare om jag går en skrivutbildning?
I Gävleborg finns flera skrivutbildningar på folkhögskoleoch högskolenivå. I ett panelsamtal berättar
representanter från Bollnäs folkhögskola, Färnebo folkhögskola och Högskolan i Gävle om respektive utbildning,
ger skrivråd och spanar på litterära trender.
Medverkande: Maria Lang, Bollnäs folkhögskola,
Hans Carstensen, Färnebo folkhögskola och Jan Sjölund,
Högskolan i Gävle.
18.45 Att debutera som författare – Cecilia Klang
Cecilia Klang, Gävle, debuterade 2018 med ljudboksserien
Gäddsimmerskan på Storytel. 2019 kom Gäddsimmerskan
ut i pocket. I ett samtal med verksamhetsutvecklaren för
litteratur berättar Cecilia om sitt skrivliv och ger råd till den
som vill få sina texter publicerade.
19.30 Träffen avslutas

ANMÄL
DIG HÄR!
Frågor besvaras av:
Karin Forsgren Anderung Verksamhetsutvecklare – litteratur
Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, 026- 53 11 67
karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se/litteratur

