
06. - 08. mars 2020

Har du en historie i hodet som ikke kommer ut? På dette kurset får
du gode tips og teknikker for å komme i gang med skrivinga.

Kurslærer: Beate Heide

Kunnskap, skaperglede og livsmot

Nordnorsk Pensjonistskole

Skriveverksted
Egen

utviklin
g

www.nnps.nopost@nnps.noKirkeveien 2, 8920 Sømna +47 75 02 92 80

Lære hele livet - leve hele livet!



Skriveverksted, 6. - 8. mars 2020

Kurslærer

Beate Heide er opprinnelig fra Andøy, men bosatt på Heimdal. Hun
er en fag- og skjønnlitterær forfatter som også har en master i fag-
litterærskriving. Hun har gitt ut 3 barnebøker på forlag, skrevet fag-
litterære artikler og jobbet som frilanser i aviser. I tillegg har hun
jobbet mye med digitale fortellinger. Hun er også forteller.

Kursinnhold

Dette blir ei insprerende helg hvor deltakerne skal skrive, lytte og respondere hverandre til å
bli sterke i trua på egen skrivejobb! Her blir ingen lange foredrag om litterære teknikker, men
kurslærer vil dele sine skrivetips og vise oss ulike måter man kan jobbe med sin egen historie
på. I løpet av 18 undervisingstimer vil det bli:

• Presentasjon og skrivemotivasjon
• Pitch ; Finne frem til hva du drømmer om å skrive
• Presentasjon av ulike prosjekter
• Samtale i gruppe om skriveprosjekter
• Flere morsomme skriveøvelser
• Deling og kommentering av tekst

I tillegg legges det inn tid for egenarbeid med mulighet for veiledning.
Målet er at deltakerne skal leke med språket og ha det morsomt!

Praktisk informasjon

Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisingsrom

Tidspunkt: Fredag 6. mars kl. 18.00 - 21.00
Lørdag 7. mars kl. 09.00 - 18.00
Søndag 8. mars kl. 09.00 - 13.30

Utstyr : Hver enkelt tar med det en selv føler seg mest bekvem å skrive på, enten det er
ei blokk og en blyant eller bærbar pc.
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Med forbehold om endringer.

Program

Fredag

Kl. 18.00 Kursstart på klasserom 107.
Presentasjon og skrivemotivasjon
Om tilbakemeldinger.
Pitch ; Finne frem til hva du drømmer om å skrive

Kl. 19.00 Presentasjon av ulike prosjekter ved kurslærer i peisestua
Samtale i gruppe om skriveprosjekter
Oppsummering dag 1.

Kl. 21.00 Slutt for dagen

Lørdag

Kl. 09.00 Kursstart. Hvordan komme i gang?
Skrivelek: En klokke forteller
Deling to og to

Kl. 11.00 Kaffepause i peisestua
Skrivelek: Far har fortalt….
Deling og kommentering av tekst

Kl. 13.00 Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård
Skrivelek: Tyngden av….
Deling og kommentering av tekst

Kl. 16.00 Kaffepause i peisestua
Skrivelek: Før var- nå er
Deling og kommentering av tekst
Oppsumering dag 2

Kl. 18.00 Slutt for dagen (middag for de som bor kl. 19:00)
Mulighet for å snakke med kursleder frem til klokka 19. Mulighet for å bidra
under middagen.

Søndag

Kl. 09.00 Kursstart
Skrivelek: Det var den dagen da……
Deling og kommentering av tekst

Kl. 11.00 Kaffepause i peisestua
Skrivelek: Brevet til meg selv om skriving, eventuelt skriv på eget prosjekt.
Deling frivillig
Mulighet for samtale med kursleder

Kl. 13.30 Kursslutt – vel hjem!
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Med forbehold om endringer.

Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett
eller flere av disse blide ansiktene.

Velkommen!

Kursavgift inkl. kaffepauser kr. 1165,-

Overnatting / Bespisning
1 døgn m/ frokost: kr. 523,- pr. pers.
1 døgn m/ full pensjon: kr. 822,- pr. pers.
2 døgn m/ full pensjon: kr. 1400,- pr. pers.

Ingen enkeltromstillegg!

Lunsjbuffet kr. 160,- pr. pers.
Middag m/dessert kr. 198,- pr. pers.

Faktura på kurs/opphold sendes etter endt kurs.

Priser

Nordnorsk Pensjonistskole er en stiftelse som
drives etter folkehøgskoleloven, og har arrangert
kurs på tvers av generasjonene i 32 år!

Vi holder til i samme bygg som Sømna Kro &
Gjestegård, og har 39 koselige rom om du har
behov for å overnatte.

Vi har et hyggelig klasserom og en peisestue
hvor vi samles i pausene. Der er vi så privilegerte
å ha frivillige kursverter, som serverer kaffe og
hjemmebakt og skaper hygge for alle våre
kursdeltakere.

Påmelding og ev. bestilling av rom gjøres enten
via vår hjemmeside eller man kan fylle ut
påmeldingsskjema og sende i posten til:
Nordnorsk Pensjonistskole
Kirkeveien 2, 8920 Sømna.

Det er aldri for sent å gå på

folkehøgskole!

Påmeldingsenest21. februar
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