
 
 

FORFATTERSKOLE 
MED LARS HOLMSTED 

Vil du være med til at starte noget helt nyt på  

Bornholms Kulturskole? 

Så har du chancen for at blive den allerførste elev på den  

nye Forfatterskoles mandagshold! 

Har du lyst til at skrive? 

På Forfatterskolen skriver vi sjove historier, spændende 

fortællinger og sørgelige tragedier. Måske skriver vi en 

kriminovelle eller en splattertekst. Fremfor alt så leger vi 

med ord og sprog, uden at vide hvor det hele ender. 

Det kan være vi skriver en tekst til et rock-orkester på 

Musikskolen.  Det kan være vi skriver en fortælling til 

Dramaskolen og det kan være at vi beder  Billedskolen om  

at illustrere vores historier. 

Og selvfølgelig udgiver vi en rigtig lille bog med vores 

tekster. 

KULTURSKOLEN I SAMARBEJDE  
MED BORNHOLMS FOLKEBIBLIOTEKER 

Tilmelding 
 

https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Tilmelding-til-Kulturskolen.aspx 
 
 

Sidste tilmeldingsdato fredag 24. november 
 

  ulturskolen 
     St. torv 6 B, 3700 Rønne 
     Du kan ringe til os dagligt   
     mellem kl. 9 - 13 på     
     tel. 56 92 19 00 
 
     eller skriv en mail på 
     kulturskolen@brk.dk 
 
 

for dig mellem 11-15 år 
 

Mandage kl 15:30 -18:00  
på Rønne Bibliotek 

  
Kursusstart 

Mandag den 8. januar 2018 
 

Kursus slutter 
Mandag den 7. maj 2018 

 
 

Pris: 975 kr 
 

Velkommen! 
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INFORMATION 
Spørgsmål og svar 

 Skal jeg kunne stave? 

Ikke nødvendigvis. Det vigtigste er at du har lyst til 

at skrive historier. Så klarer vi stavningen i 

fællesskab. 

 Skal jeg have en bærbar computer? 

Hvis du har en bærbar, kan du tage den med, men 

ellers har vi computere, du kan låne.  Og så kan du  

jo også vælge at skrive i hånden. 

 Hvad nu hvis jeg ikke har en særlig god fantasi? 

Det er netop din egen fantasi vi skal finde frem fra 

skuffen. Det øver vi os på. 

  

Lars Holmsted 
  
Lars har udgivet 9 bøger. Han har skrevet dobbelt så 
mange, men de er ikke blevet færdige endnu.  
Lars har også arbejdet med teater og musik i mange 
år, og han elsker, når det hele bliver blandet sammen  
i en stor velduftende gryde. Lars siger, at han er god 
til at stave, men det kan man ikke være sikker på. 
  

Får man lektier for? 

Nej det gør man ikke! Nogen har ikke tid - nogen har ikke lyst - nogen har ikke ro.  

Men hvis du gerne vil skrive, når du ikke går på Kulturskolen, så er det slet ikke forbudt. 

 Jamen jeg kender slet ikke nogen, der går på Kulturskolen. 

Det kommer du til. I starten er vi allesammen lidt generte, men det går over. 

Jeg kan ikke lide at læse op for andre. 

Så lader du bare være. På Kulturskolen er der ingen tvang. Vi er på Kulturskolen, fordi vi kan  

lide det vi laver. 

 Skal jeg have skrevet en masse tekster før? 

Nej det er jo det, vi skal i gang med. 

 Skal man blive forfatter? 

Nej det skal man ikke! Vi leger med sproget, vi laver skriveøvelser, vi hygger os og vi har det 

sjovt. Måske bliver du forfatter eller måske bliver du tømrer. Det ved man aldrig. 

 Skal man læse bøger? 

Hver eneste gang vi mødes, vil du høre en lille bid fra en god bog. Måske får du lyst til at læse 

videre, hvis du vil vide om den ender lykkeligt. 

 Jeg vil hellere spille fodbold. 

Det lyder som en god ide, men man kan sagtens gøre begge dele. 

 Skal vi skrive fantasy, eventyr, krimier, digte, sangtekster, humor, drama, sms, romantik, 

noveller eller hvad? 

Ja! 

 


