HVAD TÆNKER UNGE PÅ?
57 unge skrivetalenter fra Midt- og Vestsjælland fejrer ny bog med titlen KORNMOD - En lydløs
sommertorden fyldt med ord, tanker og magi.
Kornmod er betegnelsen for lydløs sommertorden, der springer fra sky til sky og ligner magiske lys på
himlen. Kornmod er også titlen på forfatterskolen for unges nye antologi, der udkommer syv gange mellem
24. maj og 21. juni ved syv forskellige receptioner.
Hvis man som voksen gerne vil vide, hvad unge mennesker tænker, er KORNMOD et sted at starte. Bogen
er en samling ærlige, eksperimenterende digte, noveller, kortprosa og fortællinger i forskellige genrer og
stilarter med ord, der afspejler de unge forfatteres tanker, oplevelser, drømme, fantasi og mareridt.
Forfatterne er 57 unge i alderen 12 til 22 år fra Midt- og Vestsjælland. De fleste og de yngste går på seks
forskellige forfatterskoler på deres bibliotek i Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Roskilde og
Ringsted, mens FGK-holdet, der består af 12 talenter fra hele kulturregionen, mødes på tværs af
kommunerne.
Reception og oplæsninger
Forfatterskolens nye bog KORNMOD vil blive releaset syv forskellige steder:








Slagelse Bibliotek: Torsdag den 24. maj kl. 17
Holbæk Bibliotek: Lørdag den 26. maj kl. 11-13.
Kalundborg, Multihuset: mandag d. 28. maj kl. 18.30
Roskilde Bibliotek: Tirsdag den 29. maj kl. 17
Odsherred, Pakhuset: Onsdag den 6. juni kl. 19
FGK-holdet: Fredag den 8. juni kl. 19 i Vallekilde - Korskirken
Ringsted Bibliotek: Torsdag den 21. juni

Formeksperiment
Når man bladrer igennem bogen er der to tekster, der skiller sig ud for blikket. Den ene er et formdigt af
Jeppe Just Lundgren fra Odsherred, og den anden et sort digt af Esben G.S.A. fra Slagelse. Begge har valgt et
udtryk, der understreger indholdet.
”Det er en interessant udvikling, at elever nu også tager stilling til formen,” siger Lene Sørensen Rose, der
har illustreret og sat KORNMOD grafisk op.
Lene Sørensen Rose har stået for en gennemgående og kunstnerisk grafisk stil i alle forfatterskolens bøger.
”Det konsekvente udtryk giver bogen en sammenhæng, når teksterne stritter lidt mere i forskellige
retninger,” fortæller hun.
Domino
KORNMOD er den femte antologi fra Forfatterskolen for unge, og titlerne har i sig selv en historie. Første
bog hed ORD, næste hed ORDVOX, tredje hed VOXPOP, fjerde hed POPKORN og i år er det så KORNMOD.

Det er leder af forfatterskolen for unge og bøgernes redaktør, Anne-Marie Donslund, der morer sig med
dominoordspillet. Hvad bogen kommer til at hedde næste år, er uvist, men det kommer til at starte med
MOD.
Sommerskole
Unge fra Midt- og Vestsjælland, der gerne vil gå på forfatterskole, kan afprøve det på forfatterskolens
sommercamp på Jyderup Højskole 29. juli til 4. august. Her vil nogle af forfatterskolens lærere undervise
hele ugen, og eleverne slutter med at lave en lydpoesiperformance til Geoparkfestivalen i Odsherred.
Kontakt:
Anne-Marie Donslund, leder af forfatterskolen for unge og FGK, anmdo@odsherred.dk, tlf. 61153676
Se mere: http://forfatterskolenforunge.wordpress.com

NB:
FGK er en forkortelse for Forfatter-Grund-Kursus, en parallel til MGK (musik) og BGK (billedkunst). FGK i
Midt- og Vestsjælland startede sidste sommer og har samlet 12 unge til intensive skriveinternater fire
gange i løbet af året. De 12 unge er mellem 16 og 22 år, nogle går i gymnasiet, nogle har sabbatår, og andre
er i gang med en videregående uddannelse. Alle har et brændende ønske om at blive forfattere og digtere,
og flere søger ind på de litterære uddannelser. De har fået fast base på Jyderup Højskole med afstikkere til
Vallekilde og Havnsø. Der bliver plads til 2 elever på holdet fra juli. Se mere om optagelse på hjemmesiden.

