SKRIVARKURS PÅ SPANSKA SOLKUSTEN
30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2022

VÄGEN TILL UTGIVNING – DRÖMMEN SOM KAN BLI VERKLIGHET
”Mycket bra och heltäckande upplägg som sporrar och uppmuntrar”
Mats Björkman, deltagare
Drömmer du om att skriva och publicera en bok? Eller skriver du redan på ett manus och
känner att du vill utvecklas? Längtar du efter att byta miljö och i några dagar ägna dig åt ditt
skrivande tillsammans med andra som har samma mål?
Nu har du chansen. Under fyra dagar i de vackra bergen ovanför Marbella har vi en kurs för
dig som vill förverkliga din dröm.
Vi som håller i kursen har en lång och gedigen erfarenhet som författare:
Birgitta Bergin har hittills skrivit och publicerat tretton romaner. Hon har en lång erfarenhet
av PR och marknadsföring och är idag författare på heltid. Hon är ofta ute och föreläser om
sitt författarskap och var nominerad till årets ljudbokspris 2016, 2017 och 2018, Storytel
Awards 2019, 2020 och 2021 samt till årets feelgood-roman 2019. Birgitta är utgiven i flera
olika länder.
Läs mer på hennes hemsida www.birgittabergin.se
Christina Larsson har hittills skrivit åtta kriminalromaner och fyra thrillers som har översatts
till flera språk samt tre feelgoodromaner i humorgenren. Hon är yrkesutbildad manusförfattare
för TV och film vid Broby Grafiska (numer Alma manusutbildning) och har bland annat
medverkat som föreläsare på skrivarkonferensen SKRIVA. Hon var nominerad till Storytel
Awards 2019, 2020 och 2021.
Läs mer på hennes hemsida: www.christinalarsson.nu
På kursen kommer vi att gå igenom:
● Skrivmetodik och synopsis
● Research
● Gestaltning
● Dialog
● Karaktärsbeskrivning

●
●
●
●
●

Dramaturgi
Genrer
Perspektiv
Förlagskunskap
PR och marknadsföring

Vi kommer att gå igenom konkreta exempel och ge skrivövningar.
Vi bor på Cerro de Hijar i den charmiga byn Tolox i södra Spanien, en knapp timmes bilväg
från Malagas flygplats. Detta mysiga hotell med säsongsöppen utomhuspool ligger i
naturreservatet Sierra de las Nieves och erbjuder spektakulär utsikt över Guadalhorcedalen.
Alla rum på Cerro de Hijar är spanskt rustika. I hotellets restaurang erbjuds rätter från det
nyskapande andalusiska köket, där traditionella och moderna rätter kombineras. På sommaren
kan man äta ute på terrassen. Det finns fina vandringsleder runt hotellet. Gratis Wi-Fi.
http://www.cerrodehijar.com/
Kursavgiften inkluderar:
Välkomstdrink med tapaslunch
Inkvartering i dubbelrum, enkelrum mot tillägg
Helpension 3 dagar exkl dryck (frukost, stor och härlig lunchbuffé samt tre-rätters middagar)
Kursledning
Kursavgiften inkluderar inte:
Flygresa Sverige/Malaga t/r
Transfer flygplats/Tolox (vi hjälper till att ordna detta)
Försäkring
Tid: Fredag 30 september ca kl 13.30 – måndag 3 oktober ca 13.00 (2022)
Pris: 9300 kr
(enkelrumstillägg 600 kr/rum, tillägg för boende i juniorsvit 1200 kr/rum)
Anmälan:
Kursanmälan är bindande och sker genom betalning av anmälningsavgift på 2500 kr till
bankgiro 5290-7128. Ange noga avsändarens namn vid inbetalning samt sänd ett mejl med
personuppgifter (namn, adress, telefon) till christina@christinalarsson.nu.
Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 1 september 2022. Det är begränsat antal
platser.
Kursavgift återbetalas endast vid inställelse av kurs från kursledarnas sida. Vi är inte
ansvariga för de kostnader som uppstår visavi flygbolag om ni avbeställer resan eller vilka
som helst andra problem som uppstår visavi flygbolag, förseningar, sjukdom etc. Vi är inte
heller ansvariga för sjukdom eller olycksfall som kan inträffa på plats och rekommenderar att
ni ordnar en reseförsäkring. Vi har inget ekonomiskt ansvar för kostnader av flygbiljett, inte
ens i det fall kursen måste ställas in.
Vi föreslår att du bokar flygresa efter att du fått anmälnings-bekräftelse från oss.

Kommentarer från deltagare på tidigare kurser:
”Fantastiskt arrangerat. Inspirerande föreläsningar och förutom att skriva boken blir jag
sugen på att göra allt runt omkring; nätverka, marknadsföra etc” Pernilla Thor
”Jag har varit på många skrivarkurser. Ingen kan faktiskt mäta sig med denna. Motsvarade
100% förespeglat innehåll” Lizelotte Edvinsson.
”Bra mix av hårda fakta som avtal mm blandat med tips och idéer hur man skriver. Bra med
gruppövningar. Fantastiskt kursprogram, tålamod, förklaringar och ert sätt att skapa
engagemang” Anki Cederqvist
”Professionellt, medryckande, humor och väldigt naturliga kursledare som gjorde de långa,
intensiva kursdagarna så värdefulla” Elinor Hedlund
”Birgitta och Christina kompletterar varandra perfekt och har en sällsynt förmåga att skapa
en bra stämning, vara lyhörda och se alla” Kajsa Franchell

Betyg om föreläsningarna: 5 av 5 från deltagarna
För frågor, kontakta oss gärna på:
christina@christinalarsson.nu
birgitta@birgittabergin.se
VARMT VÄLKOMNA!

Christina Larsson

Birgitta Bergin

