Välkommen till en skrivarkväll!
När: Söndagen den 16 oktober kl.17.30-20.00
Var: Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5, i Uppsala
Pris: 150 kronor inkl. ett glas vin med tilltugg.
Har du länge haft en idé om att skriva? Du kanske till och med har handlingen
klart för dig men kommer inte igång? Eller också är du intresserad av hur en bok
kommer till och vill gärna träffa de som skriver böcker.
Margareta Mörck arbetar som skrivarcoach och har hjälpt många förverkliga sin
dröm om en bok. Hon ger dig tips och råd i skrivandets konst.
Under kvällen kommer du att träffa fyra författare som berättar om hur de gjorde
för att bli klara med sina böcker. Och hur de lyckas sälja böckerna.
Kerstin Landström är författaren, formgivaren och illustratören som driver
Linnés Kammare, läs mer på www.linneskammare.se. Hon berättar om sitt
skrivande, layout och hur hon trycker upp sina böcker.
Under kvällen kommer du också att träffa författaren Eva Ludvigsen, som
skriver i olika genrer. Hur får hon ihop det? Hon har bland annat skrivit en
roman om en ung student i Uppsala, Var det inte värre än så här. Men hon har
också skrivit en bok om diabetes. Läs mer på:
https://evaludvigsen.wordpress.com.
Anne-Lie Högberg har skrivit boken; Väck mig när det är över, en roman om
moderskap, systerskap och döttrar och om när livet inte blir som man hade tänkt
sig. Det är också en roman om sjukdom, och om att våga vara ärlig. Läs mer på
Anne-Lie Högbergs sida på fb.
Mikael Sandlin kommer berätta om resan bakom Så som människor tänker som
gavs ut förra året. En bok som både är en översättning av en 100 år gammal
ledarskapsklassiker som en helt ny bok i sig. Dessutom om kommande
uppföljaren 21 Valda sanningar – om hur människor tänker. För mer info gå till
Mikaels Facebooksida ”Så som människor tänker/Mikael Sandlin”.
Anmäl dig till christina@skrivadinbok.se eller via telefon 070-059 17 00 för en
intressant kväll med likasinnade. Anmälan är bindande! Inga förkunskaper
krävs. Läs mer på skrivadinbok.se.
Varmt välkomna!
Christina och Margareta

