
 

Har du frågor? 
Har du frågor? Ring Hervor Björne på 070-250 07 02,  
eller mejla hervorbjorne@gmail.com.

Informationen om skrivardagarna finns också på  
www.ungaordinorr.se.

Skrivardagarna arrangeras av Krumelur – föreningen för  
unga ord i norr, Västerbottens museum och Studieförbundet  
Vuxenskolan. 

Tack till Umeå kommun för ekonomiskt stöd.

Gillar du att hitta på berättelser och att skriva? Vill du få tips och 
råd om sånt från riktiga proffs? Då har du chansen i början på 
sommarlovet 2019! Passar för alla – henne, henom, honom! 

Under skrivardagarna, som leds av författaren Anna Holmström 
Degerman, får deltagarna också träffa författaren Bo R Holmberg. 
Kanske dyker även en illustratör upp en stund…

Skrivardagar 
för barn och unga 2019

Måndag 17 juni till onsdag 19 juni, på Västerbottens 
museum i Umeå. För dig född 2005 - 2009.

Pssst...! 
Författaren Bo R Holmberg gör även ett offentligt 
framträdande, onsdag 19 juni kl.13:00, i Bio Abelli på 
Västerbottens museum.
Det är gratis och öppet för alla som vill höra honom 
berätta om sina böcker och sitt skrivande. Alla åldrar, 
både barn och vuxna, är välkomna!
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Anna Holmström Degerman Bo R Holmberg, foto: Markus Sandin   

Välkommen till skrivardagar för unga!
Under tre halvdagar får du pröva på kul övningar för att bygga upp  
berättelser, t ex att skapa karaktärer, miljöer och dialog, allt tillsammans 
med författaren Anna Holmström Degerman.

Anna har skrivit många böcker för unga, bland annat deckare, böcker om 
vänskap, om djur, om vampyrer, och rysare som Det ringer, det ringer. 

Den tredje dagen, onsdag 19/6, blir det även ett besök av en annan för-
fattare: Bo R Holmberg. Han har skrivit såväl deckare som om kärlek och 
separationer, och historiska äventyr som Ficktjuvens vän (i serien Hittebar-
net).

Gillar du att berätta, men tycker att det är svårt att skriva? Har du dyslexi 
eller något? Kom ändå, vi löser det! 

Plats Västerbottens museum i Umeå, seminarierummet Skogen.
Datum Måndag 17 juni – onsdag 19 juni 2019.
Ålder För dig som är född 2005 – 2009   
 (två grupper, äldre och yngre – kan bli lite blandat).
Avgift 150 kronor – i priset ingår skrivmaterial, frukt med mera och en 
 bok av Bo R Holmberg. 
	 Möjlighet	till	enstaka	avgiftsfria	platser	finns.	Tala	om	i	anmälan		
 om du behöver det!

Förmiddagsgruppen	–	för	dig	som	är	lite	yngre,	träffas	kl	9-12	på	
måndag, tisdag och onsdag.

Eftermiddagsgruppen	–	för	dig	som	är	lite	äldre;		träffas	kl	13-16	på	
måndag och tisdag, och kl 9-12 på onsdag.

Vi försöker få de yngre på fm, och de äldre på em, men det kan bli lite 
blandat	i	grupperna	ändå,	av	praktiska	skäl.	Onsdag	19/6	träffas	alltså	
båda grupperna tillsammans på fm  kl 9-12. De sista timmarna är Bo R 
Holmberg med. Allt material ingår, men ta med dig lite matsäck om du 
brukar bli hungrig. Vi bjuder på frukt eller glass och något att dricka.

Anmälan - gör så här
Anmäl genom att din målsman (eller motsvarande) skickar ett mejl till 
Hervor Björne på hervorbjorne@gmail.com. Senast fredag 31 maj måste 
vi ha er anmälan.

Skriv Skrivardagar 2019 i ämnesraden. I mejlet skriver ni ditt för- och  
efternamn, när du är född (personnumret), din adress och ditt telefonnum-
mer. Skriv också målsmans namn, telefonnummer och mejladress – viktigt!

När du har kommit med på skrivardagarna får ni (målsman) ett mejl från 
Hervor med mer upplysningar, bland annat om hur man betalar.

OBS! Det är ett begränsat antal platser på skrivardagarna och anmälan är 
bindande.	Om	det	är	fler	som	vill	vara	med	än	det	finns	platser,	så	kan	man	
få stå på reservlista. 


