Skriv eller fortæl
dine livserindringer
Kursus i erindringsskrivning
og mundtlig fortælling
18. — 24. juli 2021

Skriv eller fortæl dine livserindringer. Vi har alle erindringer
fra vores korte eller lange liv, som vi har lyst til at samle,
ordne og lade komme til udtryk i en skriftlig form eller som
en mundtlig fortælling (f.eks. podcast). Du skal vælge dig
ind på et af holdene Erindringsskrivning eller Mundtlig
fortælling. I undervisningen får du både inspiration, værktøjer
og praktisk hjælp til at komme videre. Der er hver dag
fælles morgensamlinger, to aftener fælles foredrag af de to
undervisere med eksempler fra deres eget litterære arbejde, og
midt i ugen tager vi sammen på en inspirationstur. Vi vil skabe
en uge, hvor undervisning og samvær gerne skulle bringe dig
videre med at skrive og fortælle dit liv.
Kursustilrettelæggere. Ida-Marie
Rendtorff, Margaret Lindhardt og Lene
Kristiansen.
Kursusleder. Mogens Hemmingsen.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Ankomst og
indkvartering
(16.00 - 17.00)

Præsentation
af Liselund,
deltagerne og
kurset

Kl. 19.30 21.30

Foredrag af
Ida-Marie
Rendtorff:
Om mit forfatterskab

Inspiration og
fortælling

Inspiration og
fortælling
Workshop m.
vejledning

Skriveværk
sted

Skriveværk
sted

Inspiration og
fortælling

Inspiration og
fortælling

Kl. 14.30 16.30

Skriveværk
sted

Skriveværk
sted

Kl. 10.00 12.00

Morgen
samling

Tirsdag

Morgen
samling

Mandag

Kl. 9.00 - 9.45

Søndag

Kursus i erindringsskrivning
og mundtlig fortælling

Skriv eller fortæl dine livserindringer

Workshop m.
vejledning

Udflugt for
begge hold

Stemme
workshop

Skriveværk
sted

Morgen
samling

Onsdag

Foredrag af
Margaret Lindhardt:
Mundtlig
fortælling

Fortælle
workshop

Skriveværk
sted

Fortælle
workshop

Skriveværk
sted

Morgen
samling

Torsdag

Afslutning

Fortælle
workshop

Skriveværk
sted

Fortælle
workshop

Skriveværk
sted

Morgen
samling

Fredag

Morgenmad og
afrejse (8.00 9.30)

Lørdag

Ret til programændringer forbeholdes!

18. — 24. juli 2021

Præsentation af workshops
og kursustilrettelæggere

Erindringsskrivning ved Ida-Marie Rendtorff
Drømmer du om at få nedfældet nogle vigtige
episoder fra dit liv eller om at skrive fiktion med
udgangspunkt i dine erindringer? På kurset vil du
få en masse inspiration, og du vil få hjælp til at
finde din egen stil og tone. I løbet af ugen laver vi
små skriveøvelser til at sætte gang i skriveriet. Det
kan være med udgangspunkt i et foto, et stykke
musik, et stikord, en genstand eller en tur ud i det
fri. Vi læser også brudstykker af skønlitterære
tekster og taler om, hvilke sproglige og stilistiske
virkemidler der er brugt. Du vil tilegne dig vigtige
skrivetekniske redskaber, som du fremover kan
få glæde af, både når du skriver og læser. Kurset
kræver ingen forhåndsviden.

Ida-Marie Rendtorff debuterede med ungdomsbogen Strømsvigt i 2004. Siden da er
fulgt en lang række romaner, flere af dem
oversat til svensk, norsk, tysk og russisk.
Hun har bl.a. skrevet den klimaaktuelle trilogi
Kloden under vand og er aktuel med fremtids
thrilleren Himlen over i morgen. Ud over
romaner har hun skrevet manuskripter, bl.a.
til tv-serien Hotellet, og i 2019 udkom hendes
lydbogsfortælling Pioner om et virusudbrud.
Hun er uddannet i litteraturvidenskab og
har desuden en læreruddannelse. Hun har
undervist både børn og voksne i fiktions
skrivning siden 1998, bl.a. på Saxos forfatterskole på nettet med over tusind deltagere.

Mundtlig fortælling ved Margaret Lindhardt
Har du lyst til at blive god til mundtligt at fortælle
om episoder fra dit liv, så andre ikke kan lade
være med at høre efter? Det kan være til børn og
børnebørn, udformet som en podcast eller i andre
sammenhænge. Det kan du her få vejledning og
brugbare værktøjer til at komme i gang med. I løbet
af ugen vil vi hente inspiration til udvælgelse af
egnede livsbegivenheder og arbejde med, hvordan
man udtrykker sig i et nuanceret, mundtligt fortællesprog. Vi skal beskæftige os med selve stemmen
og ved praktiske øvelser gøre den interessant og
behagelig at lytte til, og så vil vi studere hemmelig
heden ved fængende formidling. Undervejs vil der
være individuel vejledning og hjælp.

Margaret Lindhardt er seminarieuddannet
folkeskolelærer og har gennem 36 år været
en kendt stemme i radioen. I næsten 20 år
var hun tilrettelægger og vært på Giro 413.
Hun har lavet talrige musikalske portrætter og
fortalt flere hundrede historier om Danmark
og danskerne i programmet Danmark kort på
P1. Lindhardt har tillige lagt stemme til bl.a.
dokumentarudsendelser, radiospil, ungdoms
programmer og satire – og hun har også
oplæst digte og litteratur. Siden 2006 har hun
undervist i stemmebrug og formidling, og de
seneste 17 år har hun holdt foredrag i stort
set alle egne af landet.

Morgensamlinger om sangens livserindringer
Hver morgen vil vi begynde dagen med at synge sange, der fokuserer på fortællinger fra det
levende liv, ligesom vi vil sætte ord og toner på,
hvordan vi husker gennem musikken.

Lene Kristiansen er musiklærer på Liselund
Højskole. Hun er uddannet musikpædagog
og organist og har specialiseret sig i arbejdet
med voksne begyndersangere.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 5.255, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.655, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 4.655, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.055, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 3.730, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

