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Forfatterspirer poppede op
med første udgivelse
Forfatterskolen for unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland holdt
reception i Pakhuset, Nykøbing, i anledning af bogudgivelse.
For sjette år i træk har unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland udgivet noveller og digte som
et resultat af deltagelse i Forfatterskolen for unge mellem 16 og 22 år. Ved en uformel
reception i Kulturhuset Pakhuset i Nykøbing onsdag den 3. maj 2017 blev bogen ”Popcorn”
udgivet med oplæsning ved de 10 deltagere fra Odsherred Kommune, jordbær, popcorn, chips,
kys og sodavand.
Forfatterskolen for unge er en som en popcornmaskine, hvor idéer, fortællinger og ord konstant
popper op gennem elevernes hoveder, lander i hænderne og former sig på computeren til
meningsfulde sammensætninger af ord. I år har der været forfatterskoler i Ringsted, Roskilde,
Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner drevet af bibliotekerne. Popcorn er et
billede på den overflod af kreativitet, der findes i unge, når bare de får de rette rammer at
udfolde sig i, skriver Anne-Marie Donslund i forfordet. Det er Anne-Marie Donslund, der er
initiativtager til forfatterskolerne, hvor en stribe professionelle forfattere underviser: Mette
Eike Neerlin, Bodil El Jørgensen, Inge Duelund Nielsen, Caroline Ørsum, Charlotte Weitze og
Nanna Foss.
Formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune Søren With holdt tale ved
receptionen og takkede de unge talenter, underviser Nanna Foss og forfatterskolen for
indsatsen og glædede sig til at blive ført nye steder hen gennem læsning af teksterne i bogen.
Han glædede sig over samarbejdet mellem kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland .
- Når vi skriver og udtrykker os får vi sat ord på det at leve, det at være og det at forstå. Det er
vigtigt, vi har skrivende i vort samfund, der kan bære de ord frem imellem os, vi har brug for at
høre, blandt andet for at vi kan forstå hinanden, få nye anerkendelser, skabe vores samtid og
fremtid sammen, sagde Søren With.
Forfatterskolen for Unge starter igen efter sommerferien, hold øje med www.odsbib.dk for
itlmelding. Der er sommercamp i Havnsø 31. juli til 5. august og tilmeldingsfrist til talenthold 1.
juni på www.forfatterskolenforunge.wordpresss.com/fkg.

Se video fra receptionen på Facebook eller
https://dreambroker.com/channel/ax74qrnk/w50lla7l.
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