Lær å skrive en roman
eller en
større fortelling!
En steg-for-steg-metode som tar deg fra idé til ferdig manus!

Kursplan, Revsnes hotell
helga 26.–28. oktober

Lørdag 27. oktober kl. 10.00: Kom i gang med skrivingen!
Leksjon 1: Tenk som en forfatter!
Ta skrivingen på alvor! (– Men husk å ha det moro på veien!) Lær å takle tvil, redsel og prestasjonsangst.
Finn ut hva forfatteren Merete Morken Andersen mener med «de fem skrivehjelperne», og sjekk
hvordan de kan hjelpe deg når du skriver! Lær å lage en plan for arbeidet ditt.

Leksjon 2: Ditt liv er din mulighet!
Finn ut hvordan du kan bruke erfaringer fra ditt liv når du skriver. Få et godt tips fra Henrik Ibsen, og
ikke minst: Lær å jobbe fram DIN skrivestemme!

Leksjon 3: Din beste bokidé.
Hvor kommer ideene fra? Og hvordan kan du finne DIN beste bokidé? I leksjonen får du en enkel,
men virkningsfull metode for hvordan du kan sjekke om dine ideer kan bli til lengre historier.
OPPGAVER blir delt ut. Vi tar også en liten kaﬀepause før neste hoveddel!

Ca. kl. 11.30: Videre fra ideen
Leksjon 1: Hva vil du fortelle?
Finn ut hva du egentlig vil fortelle. Lær om motiv, tema og budskap.

Leksjon 2: Utvid ideen din!
Finn ut hvilke elementer din historie må inneholde for at den skal bli vellykket. Lær hva et synopsis er,
og få fem sjekkpunkter for din historie. (Jeg deler en AHA-opplevelse med deg!)

Leksjon 3: De viktige sammenhengene.
Lær å se på historien din som en lang reise, og få et veldig nyttig nybegynner-tips! Lær forskjellen
mellom plott og historie, og få et enkelt råd som kan skape sammenheng i teksten din på et blunk.

Kl. 13: Lunsj!

Kl. 14.00: Skap ditt dikterunivers + jobbing med oppgavene.
Leksjon 1: Skap personene dine!
Lær om hovedpersoner, bipersoner og statister i teksten din. Få gode råd om hvilke spørsmål du bør
stille personene dine, (sju nyttige punkter.) Få tips om hvordan du best velger navn til personene du
skaper.

Leksjon 2: Gjør steder om til miljøer!
Lær hvordan du skaper gode miljøer. Få gode råd om å gjøre research til historien din.

Leksjon 3: Hvem forteller?
Lær om forfatter, forteller og synsvinkel. NB: Denne leksjonen er et «must» for alle som vil skrive! Lær
om ulike typer fortellinger og fortellere!

Vi regner med å være ferdige med øktene den første dagen ca. kl. 16.00. Deretter blir det egentid før middag.

Etter middag blir det inspirasjonskonsert «Kjenne på lykka!» med Veslemøy Solberg
og Sven Ohrvik (kjent fra radio og TV.)
Etter konserten blir det mingling og åpen scene for den som vil lese egne tekster!

Søndag 28. oktober kl. 10.00: Handlingsgang og plott. Bygg historien din!
Leksjon 1: Lag et plott!
Lær hva et plott er, og hvordan du kan lage et! Hva er et plottpunkt? Det får du også vite i denne
leksjonen! Og du lærer hvorfor det kan være lurt å jobbe planmessig.

Leksjon 2: Kunsten å begrense seg!
Lær om verdivendinger. (I følge forfatteren Henrik Langeland er dette noe av det viktigste i en
fortelling.) Og ikke minst: Lær deg begrensningens kunst!

Leksjon 3: Lag en god åpningsscene!
Lær hvorfor det er så viktig å åpne godt! Og finn ut hvilke elementer en god åpningsscene bør
inneholde.
Vi tar en liten kaﬀepause før neste hoveddel.

Ca. kl. 11.30: Språket! Få gullkantede tips om god språkbruk!
Leksjon 1: Kunsten å skrive godt.
Lær om stil, stemme og setningskonstruksjon. Finn ut hvordan du kan unngå klisjeer! – Og få råd om
hvordan du kan skape gode, språklige bilder når du skriver.

Leksjon 2: «Show, don't tell!»
«Show, don't tell!» Hva betyr det egentlig? (Jeg forteller deg om min viktigste AHA-opplevelse.) Lær om
fire framstillingsformer du bør ha mindre av når du skriver.

Leksjon 3: Skriv en god dialog!
Få tips om hva du bør tenke på når du skal skrive en god dialog, og lær hvilke funksjoner en dialog kan
ha. Lær om dialogstøtte og tale-etiketter, og om hvordan du noterer ned dialogen din.

Kl. 13: Lunsj!
Kl. 14.00: Skriv et førsteutkast + spørsmålsrunde.
Leksjon 1: Skaﬀ deg en oversikt!
Få oversikt, og lag handlingsforløp for historien din. Lær å lage en kronologi over handlingsforløpene,
og finn ut hva som er din kjernefortelling.

Leksjon 2: Skriv gode scener!
Lær hva en scene egentlig er, og ikke minst: hva en god scene bør inneholde!

Leksjon 3: Skriv et førsteutkast!
Lær om de lange linjene i romanen din. Få råd om hvordan du kan strukturere hendelser, scener og
kapitler. NB: AHA-opplevelse!
Vi regner med å være ferdige med øktene ca. kl.16.00.

