Att kliva genom rutorna
Biskops-Arnöss sommarseminarium för
f nordiska barn- och ungdomsboksmakare,
ungdomsboksmakare i
samarbete med Nordiska ministerrådet
30 juni – 4 juli 2014

Under de senaste åren
ren har vi sett seriemediet i Norden ta enorma kliv vad gäller
g
konstnärlig
rlig form, uttryck, innehåll,
inneh påhittighet och nytänkande. Många
nga av de nya
serieskaparna ärr unga, och mycket av det som görs
g rs finns inte i bokform utan lever ett
eget liv på nätet.
tet. Det mesta som görs
g ärr riktat, om inte till den helt vuxne läsaren,
l
åtminstone,
tminstone, till den unga vuxna. Vi har sett begreppet grafisk roman komma smygande,
men för de yngre läsarna
sarna bjuds det fortfarande mest manga.
Vad händer om vi låter
ter den mer traditionella barnbarn och ungdomslitteraturen
slitteraturen möta
m
den
nya kaxiga serielitteraturen? Detta tänker
t
vi undersöka genom samtal, föreläsningar av
externa föreläsare och med kreativa workshopar,, både enskilda och i grupp.
grupp Dessutom vill
vi fortsätta föra det nordiska samtalet om vår
v litteratur och våra
ra bilder genom att ge gott
om tid förr betraktelser kring deltagarnas egen erfarenhet och produktion.
Tidigare genomförda
rda seminarier kan vittna om många
m nga fina bokprojekt som kommit till just
i liknande former, närr det finns tid att mötas
m
över gränserna
na och hitta nya former och
uttryck tillsammans.

Seminariet vänder sig både
de till författare
f
och illustratörer, både
de med och utan vana att
tänka i rutor.
Seminariet handleds av Viveka Sjögren,
Sj
författare och illustratör från
n Sverige och Linda
Bondestam, illustratör från
n Finland, och bistås
bist av personal på Biskops-Arn
Arnö.
Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna; kost, logi och resekostnader bekostas av
projektet, Nordiska Ministerådets satsning på barnbarn och ungdomslitteratur.
Tjugotvå deltagare, författare
rfattare och illustratörer, fördelat på Island, Grönland,
nland, Färöarna,
F
Danmark, Norge, Sverige, Sameland, Åland
land och Finland kommer att kunna erbjudas plats.
Du är välkommen
lkommen att anmäla
anm la ditt intresse genom att senast 15 mars skicka namn och
adress, ditt cv och en kort motivering till varförr du vill delta i ett mejl till:
mats.lundborg.arno@folkbildning.net
Under vecka 16 kommer sedan utskick till alla som hört
h rt av sig; till de utvalda deltagarna
med utförlig information
rmation inför
inf seminariet.
Har du frågor kring seminariet är du välkommen att höra av dig till Viveka Sjögren på
mailadress: vi.sjogren@telia.com,
vi.sjogren@telia.com, eller till Mats Lundborg på mailadress
mats.lundborg.arno@folkbildning.net
mats.lundborg.arno@folkbildning.net.

