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Inbjudan till skrivartävling
Ord&visor förlag firar 20-års jubileum 2012
med att inbjuda till skrivartävling på temat
”Liv i Västerbotten”
Ord&visor förlag, tillsammans med föreningen Liv i Sverige, vill uppmärksamma den
västerbottniska litteraturen, landskapet och folket, i Västerbotten. Slutprodukten, tre olika
böcker, kommer att presenteras vid Berättarfestivalen, Skellefteå 2013.
1-3:e pris: publicering i bokform (varje kortroman i en separat bok), plus deltagande vid
författarträffen 8-9 september i Skellefteå. Tre tillfällen till rådgivning och manusutveckling.
Samt att presentera boken vid Berättarfestivalen, Skellefteå 2013.
4-6:e pris: deltagande vid författarträffen 8-9 september, tre tillfällen till rådgivning och
manusutveckling plus bokpaket.
Regler
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Tävlingen vänder sig till alla som skriver på svenska.
Kortromanen får inte vara tidigare publicerad.
Innehållet är valfritt förutom att det ska ansluta till temat ”Liv i Västerbotten”
Max antal tecken: 160 000 inkl. blanksteg (slutprodukten).
Första kapitlet lämnas in separat tillsammans med en skiss över den tänkta fortsättningen.
Deadline 8 augusti, 2012. De 6 bästa bidragen kommer att tas upp vid en workshop vid
Författarträffen 22 september, då finns möjlighet att få råd och synpunkter från redan
etablerade författare.
Dessa utvalda sex bidrag fortsätter att tävla om möjligheten att bli publicerad. Ytterligare
två tillfällen kommer att ges till rådgivning. Kortromanen i dess helhet ska vara helt klar
16 januari 2013.
Endast ett bidrag per författare.
Kapitel 1 och skiss ska vara Ord&visor tillhanda senast 8 augusti 2012.
Allt material ska skickas in i pappersform. Digitala bidrag tas inte emot.
Märk dokumentet tydligt med namn och kontaktuppgifter (gärna i sidhuvudet och inte
lösa lappar)

Skicka kapitel 1 och romanskiss till Ord&visor Förlag, Box184, 931 22 Skellefteå. Märk
kuvertet ”Liv i Västerbotten”.

Välkommen med ditt bidrag! En unik chans att bli publicerad och få
kännedom om skriv- och förlagsprocessen
BOX 184 * 931 22 SKELLEFTEÅ
TEL/FAX: 0910-73 38 00 * MOBIL: 070-325 42 63
E-POST: boka@ordvisor.se * HEMSIDA OCH NÄTBOKHANDEL: www.ordvisor.se
BANKGIRO: 5997-6316

Sveriges bästa boksidor!

