
– skriv, vær synlig, sælg

Sådan får du  
BESTSELLER-
SUCCES

KURSUSKATALOG



Drømmer du om at skrive en roman eller en fagbog? 

Eller er du i gang med et manuskript, men gået i stå, 

fordi plottet eller personerne ikke fungerer? Eller 

måske vil du bare gerne optimere dit sprog, blive 

bedre til at redigere eller have hul igennem til et 

etableret forlag? Og hvad med boghandlernes hylder 

eller interview på landets bogmesser … drømmer du 

også om at være synlig der?

 

Med Skriveværkstedets kurser kan du optimere dit 

skriveri og dit forfatterskab, hvad enten du vil udleve 

din bogdrøm eller optimere dit cv. 

Du får undervisning af erfarne forfattere, journalister, 

redaktører og karriererådgivere. Vi er førende inden 

for bogrådgivning og har hjulpet rigtig mange med at 

udleve bogdrømmen i mere end 10 år. Du kan vælge 

imellem halvdagskurser, aftenkurser, weekendkurser 

og gratis workshops. 



Sådan skriver du en 

BESTSELLER
Drømmer du om at skrive en bog, 

men ved du ikke helt, hvordan du 

skal gribe projektet an? Eller er 

du gået i gang med at skrive et 

manuskript, men har svært ved at 

få dialogerne til at leve eller plottet 

til at hænge ordentligt sammen? 

Kurset henvender sig til alle, der er 

i gang med at skrive deres første 

bog, hvad enten det er skønlitte- 

ratur eller faglitteratur.

På kurset får du de grundlæggende skrive- 
teknikker, så du bliver fortrolig med hele proces-
sen fra ide til færdig bog og tiden efter. Du får 
indblik i, hvad der skal til for at lykkes med din 
bog, hvordan du skriver en brugbar synopsis, 
inddeler dine kapitler, skriver en fængende 
bagsidetekst og får styr på dialoger og scener. 
Derudover får du input til, hvordan du planlæg-
ger skrivetid, så du får skrevet din bog. Og sidst, 
men ikke mindst får du masser af input til, hvad 
der skal til for at give din bog et langt liv, så du 
kan tjene penge på den.

Sådan får du  
styr på DIT PLOT
Kan dit manuskript bestå plot-

prøven? Hvordan skruer du et 

spændende plot sammen?  

Hvordan lægger du spor ud til  

den opmærksomme læser uden  

at afsløre hele historien? 

På kurset får du rig mulighed for at forkæle 
dit manuskript. Du får en grundig indføring i, 
hvordan du skruer det bedste plot sammen, 
og bliver præsenteret for forskellige metoder 
til, hvordan du griber det bedst an. Derudover 
bliver du undervist i powerwriting og får rig 
lejlighed til at afprøve arbejdsmetoden på dit 
eget manuskript, både i forbindelse med plot, 
nøglescener og personrelationer. I forbindelse 
med kurset kan du sende op til 5 sider af dit 
eget manuskript til os, som du får elektronisk 
feedback på efter kurset. 

Underviser: Charlotte Lerche
Dato: København, 11. november kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich, frugt,  
lidt sødt samt kaffe og te

En inspirerende forfatterweekend, hvor Heidi 
Korsgaard vil give alle sine erfaringer videre. Hun 
har skrevet mere end 10 bøger for bl.a. forlag 
som Lindhardt og Ringhof, Politikens Forlag, 
Gyldendal Business og Djøf Forlag.

Du behøver ikke at have en ide til en bog, når du 
møder op, men det kan være, du får en bogide, 
mens du deltager i kurset. Vi har kursister, der er 
langt med deres ideer, men som er gået i stå, og 
vi har kursister, der bare gerne vil skrive en bog, 
men som stadig mangler ideen. Alle kan få noget 
ud af kurset. Der er maksimum 12 deltagere på 
holdet, så der bliver tid til hver enkelt deltagers 
bogide. Vi tror på det personlige møde og holder 
os fra store konferencelokaler. 

Efter kurset ved du meget mere om:
• Skriveprocessen fra ide til færdig bog
• Hvad der skal til, for at en bog lykkes og   
 bliver en bestseller
• Synopsis
• Kapitelinddeling
• Bagsidetekst
• Dialoger
• Persontegninger
• Skriveplanlægning.

Underviser: Heidi Korsgaard
Dato: København, weekendkursus,  
25.-26. august, kl. 9-17 begge dage
Pris: 3.795 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Skriv, 
skriv, 
skriv



Du får indblik i, hvad der skal til for at lykkes med 
din bog, og hvordan du inddeler dine kapitler, 
skriver en fængende bagsidetekst og får styr på 
dialoger og scener. Undervejs arbejder vi med for-
skellige skriveteknikker og øvelser, der lærer dig at 
se dit potentiale og få feedback på dit projekt.

Efter kurset ved du mere om:
• Skriveprocessen fra ide til færdig bog.
• Research af og opbygning af troværdige   
 universer og world-building.
• Hvad der skal til, for at en bog lykkes og   
 bliver en bestseller.
• Optimal kapitelinddeling og brydningsmønstre.
• Persongallerier og karakteropbygning.
• Dialoger.
• Bagsidetekst.
• Skriveplanlægning.
• Potentielle forlag og udgivelsesmuligheder.
• Introduktion til, hvordan du allerede nu kan  
 begynde at opbygge en fanskare.

Du behøver ikke at have en ide til en bog, når du 
møder op, men det kan være, du får en bogide, 
mens du deltager i kurset. Vi har kursister, der er 
langt med deres ideer, men som er gået i stå, og vi 
har kursister, der bare gerne vil skrive en bog, men 
som stadig mangler ideen. Alle kan få noget ud af 
kurset. Der er maksimum 12 deltagere på holdet, 
så der bliver tid til hver enkelt deltagers bogide. 

Underviser: Katja Berger
Dato: 6. oktober (København),  
1. december (Aarhus), kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich, frugt,  
lidt sødt samt kaffe og te

Skriv en  
FANTASTISK  
BESTSELLER
Drømmer du om at skrive historier  

i en verden, der bryder med vores?  

At lade personerne have smukke 

vinger eller magiske kræfter? At 

udforske dystopiens alsidige og 

dystre verden? At tage en tur ud i 

rummet eller til fremtiden?

Kurset henvender sig til dig, der er i gang med 
at skrive din drøm af en fantasy-, magisk realis-
me- eller science fiction-roman. Du får masser 
af værktøjer til at skrive en bog, der fænger, og 
har som deltager på kurset mulighed for at få 
vurderet 5 A4-sider af en professionel redaktør, 
som skriver sine kommentarer elektronisk til  
dig. Hvad virker, og hvad virker ikke? Redak-
tøren ser både på indhold og sprog i forhold til 
målgruppen. 

Kurset er tilrettelagt for unge og voksne (be-
gyndere og let øvede skribenter) og tager  
udgangspunkt i drømmen om at skrive en 
roman, der kan vælte George R.R. Martin af 
pinden. Vi beskæftiger os med de fantastiske 
genrer som helhed og guider dig gennem 
skriveprocessen fra ide til færdig bog og tiden 
derefter.

Skriv gode  
børne- og ungdomsbøger

Drømmer du om at skrive spæn-

dende bøger til børn og unge og 

har en konkret ide? Her er kurset 

for dig, der vil nå lige netop den 

målgruppe. 

I løbet af kurset får du viden om det, der 
kendetegner børne- og ungdomsbøger, 
og gode ideer til, hvordan du rammer din 
målgruppe, skaber troværdige personer og 
opbygger et spændende plot, der fanger 
din læser. Vi arbejder både med indholdet 
og sproget og kommer bl.a. ind på, hvor-
dan sproget skal være, og hvad man må i 
forhold til for eksempel bandeord. Gennem 
skriveøvelser og powerwriting får du derud-
over mulighed for at arbejde med din egen 
bogide samt ideer til, hvordan du kommer 
videre, når manuskriptet er færdigt.

Underviser: Charlotte Lerche
Dato: København, 13. maj eller  
17. november kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Skriv gode 

FAGBØGER
Har du en ide til en fagbog? Og  

vil du gerne navigere sikkert, når  

du skal gøre ide til færdig bog? 

På kurset lærer du, hvad en god fagbog 
indeholder, hvordan du rammer din mål-
gruppe, samt hvordan du kan bruge cases og 
fagpersoner og lykkes med kilder og teorier. 
Derudover får du gode råd om, hvad du skal 
sende med til et forlag, når du ønsker at få 
din fagbog antaget, og du lærer, hvordan du 
skriver en fængende bagsidetekst, og får også 
mulighed for at afprøve din nye viden ved at 
skrive din egen, som du får feedback på.

Underviser: Charlotte Lerche
Dato: København, 2. december kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te



G
R
O
O
V
ESKRIVEKURSUS  

for børn og unge
Drømmer du om at blive forfatter? 

Og er du mellem 13 og 18 år?  

Så er det her kursus noget for dig.

Måske har du allerede flere historier i  
skrivebordsskuffen eller mange gode ideer 
til fantastiske historier, der bare venter på at 
blive skrevet? 

På skrivekurset sparker vi gang i fantasien.  
Du lærer at bruge sanserne i din historie, 
skrive realistiske dialoger og skabe interes-
sante personer, og vi taler om, hvordan du 
sætter et spændende plot sammen – også 
hvis din historie kun fylder ganske få sider. 
Du får også gode ideer til, hvordan du kom-
mer nærmere din forfatterdrøm efter kurset, 
og hvor du kan møde andre med netop din 
skriveinteresse. Inden kurset kan du sende  
5 sider af dit manuskript, som du får skriftlig 
feedback på efter kurset. 

Underviser: Charlotte Lerche
Dato: København, 30. september kl. 10-15
Pris: 995 kr. inkl. frokostsandwich, frugt,  
lidt sødt samt kaffe og te

Sprog handler også om musikalitet, 

sanselighed og rytme. Skrivedans 

er for dig, der trænger til at genop-

dage sproget, finde nye veje til din 

kreativitet eller arbejde med tekst 

på nye måder. Og more dig imens. 

Med en kombination af verdens nemmeste  
danseform, GROOVE, afspænding og små 
skriveøvelser lader vi kroppen føre på krea- 
tivitetens store dansegulv. Vi kommer til at 
danse, ligge stille og lytte til musik og skrive 
frit til musik. Du skal ikke præstere eller være 
dygtig til noget. Du skal danse, nyde og lege 
med sproget. Workshoppen foregår i en  
dansesal i København. 

Underviser: Heidi Vesterberg
Dato: København, 30. juni eller  
15. september kl. 10-15
Pris: 400 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Dans 
dig til et 
rytmisk 

sprog

skrivedans



LØFT DIT 
MANUSKRIPT  
TIL NYE HØJDER  
– redigering
Mange synes, det er svært, kedeligt eller 
uoverskueligt at redigere. Og det er rigtigt, 
at det kan være vanskeligt at få øje på egne 
sproglige problemer. Men med de rigtige 
værktøjer kan det faktisk blive en meget  
sjov og tilfredsstillende del af skrivningen.  
Som regel er det først her, at tekstens poten-
tiale virkelig folder sig ud. 

På kurset får du konkrete metoder til at 
redigere samt praktiske øvelser og feedback. 
Vi gennemgår en brugbar arbejdsgang, som 
kan løfte din tekst til et nyt og bedre niveau. 
Det handler bl.a. om at lave gode sætninger, 
skære unødvendig kompleksitet fra, fjerne 
gentagelser og se strukturen med nye øjne. 
Kursets målsætning er, at du går derfra med 
større lyst og bedre evner til at redigere. 

Underviser: Øyvind Bordal
Dato: København, 17. juni og  
8. september kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Workshop 3: Showing and telling  
– tag læseren i hånden
Balancen mellem at vise læseren og fortælle 
læseren noget er en af de største udfordringer, 
når vi skriver. Der findes ingen magisk formel, 
men på den her workshop arbejder vi med 
at få tekstur og sanselighed ind i sproget, så 
læseoplevelsen bliver et samarbejde mellem 
forfatteren og læseren. 

Workshop 4: Dialoger  
– lær at skrive naturlig og dynamisk dialog
Al dialog bør være bevidst og gennemtænkt. 
Hvad enten formålet er at hjælpe historiens 
plot på vej eller at afsløre noget om den karak-
ter, der taler. Dialog er aldrig tilfældig. Hvad 
skal karaktererne sige og hvornår? Hvem skal 
sige det, og hvordan skal de udtrykke det? 
På den her workshop arbejder vi med at skrive 
dialog, der er troværdig og meningsfuld, og 
som understøtter din fortælling og dine karak-
terer. 

Underviser: Helle Schoubye
Datoer (København): 
Workshop 1: 16. august kl. 18-22
Workshop 2: 30. august kl. 18-22
Workshop 3: 13. september kl. 18-22
Workshop 4: 27. september kl. 18-22

Pris per workshop: 695 kr. 
Pris for alle fire workshops: 2.480 kr.  
Inkl. frugt, lidt sødt samt kaffe og te.
Spar 300 kr. ved køb af alle fire workshops. 

Den gode fortælling
Det her kursus henvender sig til dig, 

der skriver prosafiktion i alle genrer. 

Både begyndere og øvede kan være 

med. 

Udgangspunktet for workshoppen er din historie.  
Der er ingen krav til, hvor langt du skal være i 
processen. Du kan være på ideniveau eller have 
skrevet hele første udkast. Grundkurset består af 
fire workshops – du kan vælge at deltage i dem 
alle eller vælge en eller flere, som du selv sam-
mensætter. Hver workshop vil bestå af en bland-
ing af et fagligt oplæg, konkrete skriveøvelser, 
sparring i plenum samt individuel feedback. 

Workshop 1: Karakterudvikling  
– skab mindeværdige karakterer
Troværdige karakterer er grundstenen i den gode 
fortælling. På den her workshop arbejder vi med 
at skabe tredimensionelle karakterer, der kan 
mærkes, og som engagerer læseren. Derudover vil 
workshoppen fokusere på, hvordan du kan bruge 
dine karakterer som afsæt for og udvikling af din 
historie.
 
Workshop 2: Plot og struktur  
– få styr på din historie
Hvordan opbygger man en god historie? Hvad skal 
fortælles hvornår? På den her workshop arbejder 
vi med konkrete værktøjer til at strukturere din 
historie, så du kan bevare overblikket i processen. G

ru
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Forfatterpibe  
og diplom  

til alle  
deltagere



Pr-kursus for forfattere 

Lær, hvordan du får din bog  

omtalt i medierne. Med målrettet 

og strategisk pr får din bog  

muligheden for et længere liv, 

flere læsere og højere salgstal. 

På kurset får du indblik i, hvordan medierne 
arbejder, og viden om, hvad der skal til for at 
få omtale af din bog. Du får en skabelon for, 
hvordan du skriver en pressemeddelelse, tid 
til at arbejde med pr for din bog og personlig 
sparring af en erfaren journalist. Efter kurset 
går du hjem med konkrete bud på historier om 
dit forfatterskab og masser af tips til et godt 
samarbejde med medierne.

Underviser: Heidi Vesterberg
Dato: København, 9. juni eller  
1. september kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Sådan 
bliver du 
synlig 
og god til 
at sælge 

Et praktisk kursus i at skrive  

klummer – og andre korte,  

personlige tekster. 

Klummegenren er populær og har bredt sig 
fra avisen eller den sidste side i magasinet til 
blogs, content marketing og sociale medier. 
Det er også en sjov, men svær genre. Du skal 
kunne være personlig uden at blive privat, 
fange læseren, sætte scenen og få dit budskab 
serveret på en humoristisk, rammende og gerne 
overraskende måde. Alt sammen på meget lidt 
plads. Det kræver sin skribent. Det er også et 
håndværk, der kan læres. 

Og så er klummegenren god træning for alle, 
der gerne vil styrke og lege med sproget. På 
det her kursus får du indblik i klummen som 
genre, dens historie og fremtid. Du bliver 
præsenteret for nogle af landets bedste klum-
meskribenter og får masser af inspiration, 
gode råd og viden om alt fra ideudvikling til 
leveringen af din pointe. Vi sætter os også til 
arbejdsbordet, og du får personlig feedback på 
din egen klumme. Og inspiration til at arbejde 
videre. Kurset er designet til skribenter, blogge-
re, selvstændige og alle andre, der skriver korte, 
selvstændige tekster privat eller professionelt.

Underviser: Heidi Vesterberg
Dato: København, weekendkursus  
22.-23. september, begge dage kl. 9-17 
Pris: 3.795 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Klummekursus



På kurset gennemgår vi din hjemmeside, fra du 
bestiller domænet, til du har en færdig hjemme-
side at vise frem. Der er altså absolut ingen krav 
til din tekniske formåen eller til, at du allerede har 
styr på det hele. Vi starter fra bunden og hjælper 
dig med at kravle op ad stigen. Trin for trin. Hvis 
du allerede har en færdig hjemmeside, men blot 
ønsker vejledning i at forny den og få det bedste 
ud af den, kan du også møde op og få et friskt 
pust på kurset. 

På kurset arbejder vi i det CMS-system, der 
hedder WordPress. Det er verdens mest brugte 
hjemmesidesystem og et af de mest sikre, der 
findes. Det er samtidig brugervenligt og nemt at 
håndtere, også for folk uden teknisk viden. 

På kurset får du:
• Et moderne og optimeret WordPress-design  
 til alle platforme.
• Trin-for-trin-vejledning i, hvordan du designer  
 din nye hjemmeside.
•  Trin-for-trin-vejledning i, hvordan du opretter  
 undersider m.m. på din hjemmeside.
• Rådgivning og hjælp til at installere nødven- 
 dige funktioner på din hjemmeside som for  
 eksempel kontaktformular, spambeskyttelse,  
 SEO-optimeringsplugin m.m.
• Rådgivning om, hvordan du vedligeholder din  
 hjemmeside efterfølgende.
• Mulighed for at opsætte e-mail-/nyhedsbrev- 
 funktion på din hjemmeside, og hvordan du  
 bruger nyhedsbreve til at sælge.
• Indsigt i, hvordan du nemt SEO-optimerer din  
 hjemmeside, så du får flere kunder ind på den.

• Viden om, hvordan du markedsfører din hjem- 
 meside på sociale medier.
• Indblik i Google Analytics samt installation og  
 brug af dine statistikker.
• Større forståelse for brugervenlighed og  
 brugeroptimering af din hjemmeside.
• Indblik i, hvordan du integrerer din hjemmeside  
 med dine sociale medier.
• Ideer til, hvor du finder flotte fotos, du må  
 bruge lovligt, hvis ikke du tager dine egne.

Underviser: Katja Berger
Dato: 10. november (København),  
18. november (Aarhus), kl. 9-17
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

SÆLG DIG SELV  

VIA DIN  
HJEMMESIDE
Når du vil udgive en bog, vil du  

formentlig gerne sælge så mange 

eksemplarer som muligt. Du vil gerne 

have, at din historie kommer ud, 

bliver læst og står på de velkendte 

hylder i landets boghandlere. 

For at nå målet kan det være en rigtig god ide 
at få udarbejdet en hjemmeside for dit forfatter-
skab. De fleste tror, at det at få en hjemmeside er 
en uoverkommelig opgave. Men sådan behøver 
det ikke at være. Som forfatter eller selvudgiver 
kan du klare dig med en simpel hjemmeside-
løsning. Og det bedste af det hele er, at du kan 
opsætte den på kun én dag! 

Tilmelder du dig til  
kurserne ”Sælg dig selv via 
din hjemmeside” og ”Sælg 

din bog på Facebook”  
samtidig, tilbyder vi 10 % 

rabat (189,50 kr.) per kursus. 
Brug rabatkoden  

“skrivdigitalt” ved  
check-ud.



hvordan du med den viden kan få Facebook-
algoritmerne til at tilgodese dine opslag.

Efter kurset ved du mere om:
• Facebook-sider, -grupper og -profiler samt  
 deres individuelle og sammenlagte muligheder.
• Facebooks algoritmer, dvs. de spilleregler, du  
 er oppe imod.
• Målgruppevalg og segmentering.
• Hvordan du laver en social media-strategi.
• Hvordan du aflæser og bruger dine data og  
 statistikker til at blive bedre.
• Hvordan du skaffer en stor og loyal målgruppe.
• Annonceringsmuligheder, og hvordan du   
 opretter den effektfulde Facebook-annonce.
• At skrive og designe det perfekte Facebook- 
 opslag, der engagerer folk.
• Hvor du finder flotte fotos, du må bruge lovligt,  
 hvis ikke du tager dine egne.

Underviser: Katja Berger
Dato: 26. maj (København), 2. juni (Aarhus),  
3. november (København), 17. november  
(Aarhus), kl. 9-17 
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

SÆLG DIN BOG  

PÅ FACEBOOK
Dette kursus gennemgår, hvordan 

forfattere, selvudgivere og mikro- 

forlag kan bruge Facebook til at 

synliggøre deres bøger, forfatter-

skab og udgivelsesprofil og dermed 

også skabe grobund for bedre salg 

af bøgerne. 

Kurset henvender sig både til dig, der allerede 
har en Facebook-side, men ikke ved, hvordan du 
udnytter den optimalt, og til dig, der skal i gang 
med at oprette en.

Facebook har i dag mere end 3,5 millioner dan-
ske brugere. At undlade at have en Facebook-
side er som at sige, at du ikke ønsker flere læsere. 
Men det rykker ikke at have en side og blot skrive 
et indlæg hist og her. At få succes på Facebook 
og sælge via kanalen kræver en korrekt anlagt 
strategi og en grundig viden om, hvordan Face-
books algoritmer fungerer. På kurset lærer du at 
lave en gennemarbejdet social media-strategi, 
som du kan gå direkte hjem og implementere på 
din egen side. Via eksempler dykker vi ned i data 
og ser på, hvordan du evaluerer og optimerer din 
strategi løbende, og vi arbejder med workshops 
og cases, så du får en grundlæggende forståelse 
for brugeradfærd på sociale medier og lærer, 

SÆLG DIN BOG  

TIL BOG- 
HANDLERNE
På boghandlernes hylder finder du ofte de samme 
10 bestsellere, som du ser i alle boghandlere. Det 
kan virke umuligt at komme i det selskab, men giv 
ikke op på forhånd. Det ér svært at komme igen-
nem til boghandlerne som forfatter – også selv om 
du udkommer på et etableret forlag. Men det er 
bestemt ikke umuligt. Tidligere boghandler Katja 
Berger fortæller dig på det her kursus, hvordan du 
trænger igennem og får din bog ud i boghandlerne. 
Hvis du kan give boghandlerne det, de vil have, vil 
de ofte også være i stand til at give dig det, du  
vil have. Nemlig plads på reolen. Dette kursus hen-
vender sig til alle forfattere, både selvudgivere og 
forfattere på etablerede forlag, der endnu ikke er 
brudt gennem muren til boghandlerne.

Efter kurset ved du mere om: 
• Præsentationsteknikker.
•  Procentsatser og salgsvilkår.
•  Provision kontra traditionelt salg.
• Den gode synopsis.
• Vareplaceringer og områdeaktualitet.
• Arrangementer og events i boghandlere.
• Alternative boghandlere og salgskanaler.
• E-mailmarketing, der skaber salg uden  
 at sælge.
• Hvorfor du bør satse på de sociale medier,  
 inden du sælger dig selv til boghandlerne.

Underviser: Katja Berger
Dato: 3. juni (Aarhus), 4. november 
(København), 2. december (Aarhus),  
kl. 9-13
Pris: 595 kr. inkl. frugt, lidt sødt samt  
kaffe og te 

Jeg fik et godt indblik i, 
hvordan Facebook virker, og 
de muligheder, der er for at 

annoncere på Facebook. 

Peter Have Jensen



SÆLG DIN BOG  

VIA SOCIALE  
MEDIER
Sociale medier, billeder og videoer 

er blevet essentielle som markeds-

føringselementer – også for forfat-

tere og selvudgivere. Facebook er 

Danmarks største sociale medie, 

men afhængigt af din genre og 

udgivelse kan du også drage fordel 

af sociale kanaler som Instagram, 

YouTube og LinkedIn. Det hele 

afhænger af, hvor din målgruppe 

befinder sig.

På det her kursus gennemgår vi sideopsætning, 
gode opdateringer og grundlæggende brug 
af Danmarks største social media-platforme: 
Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du 
får praktiske eksempler og hører om fordele og 
ulemper og små cases for hvert enkelt medie.

Efter kurset ved du mere om: 
• Hvor du skal bruge din tid og energi bedst  
 muligt.
• Facebooks grundlæggende opbygning og  
 algoritmer.
• Instagrams opbygning og fordele/ulemper.
• YouTubes muligheder, og hvordan du inte- 
 grerer dem med andre sociale kanaler.
• LinkedIns vidtrækkende muligheder for især  
 fagbøger.
• Kontakt med potentielle læsere og anmeldere  
 via de sociale kanaler.

Kurset giver et indblik i mulighederne på hver 
enkelt platform og gør dig i stand til at vælge til 
og fra i forhold til netop dit forfatterskab. Der er 

ikke tale om et teknisk kursus, men derimod et 
grundlæggende kursus i de sociale medier, og 
hvordan du synliggør dig på nettet.

Underviser: Katja Berger
Dato: 3. juni (Aarhus), 7. oktober (København), 
2. december (Aarhus), kl. 9-13
Pris: 595 kr. inkl. frugt, lidt sødt samt  
kaffe og te

Efter at jeg er begyndt  
at bruge værktøjerne  

fra Katjas kursus, er mine  
statistikker røget helt til tops. 

Pernille Neergaard



Cv- og  
ansøgnings-  
workshop
Lær at skrive en ansøgning, der brænder 
igennem, imødekommer arbejdsgiverens 
behov og showcaser dig fra din bedste side. 
Karrierevejleder og skrivekonsulent Helle 
Schoubye giver dig konkrete værktøjer og 
tips til, hvordan du laver den bedste showcase 
af dig selv, når du søger job. Lær, hvordan 
du analyserer jobopslaget og skræddersyr 
din ansøgning til stillingen. Workshoppen er 
en blanding af oplæg, konkret arbejde med 
at skrive jobansøgninger og udvikling af 
præsentationen af dit cv. 

Underviser: Helle Schoubye
Dato: København, vælg mellem 15. maj,  
12. juni, 7. august kl. 9-12 eller 24. maj,  
21. juni, 23. august kl. 16-19
Pris: 595 kr. inkl. frugt, lidt sødt samt  
kaffe og te

workshop
Få styr på  
dit foredrag
Vil du gerne holde foredrag, 

møde læserne og fortælle om 

din bog? Det er ikke så svært, 

som mange tror. 

Med det her kursus får du hjælp til at skabe 
rammen om et foredrag og gode råd om 
struktur og vinkel, og hvordan du enga-
gerer dit publikum. Nogle af Danmarks 
mest brugte foredragsholdere giver deres 
bedste råd videre. Du bliver også klædt på 
til at kontakte arrangører og finde vej på 
foredragsmarkedet. 

Underviser: Heidi Vesterberg
Dato: København, 27. oktober kl. 10-16
Pris: 1.895 kr. inkl. frokostsandwich,  
frugt, lidt sødt samt kaffe og te

Det lyser simpelthen klart ud af 
jeres topprofessionelle undervisning,  
at I mestrer skriveprocessen ned til  

den allermindste detalje. Det har været 
helt fantastisk at få en så detaljeret 

indsigt i den og dens omfang.  
Med fornyet viden, håb og energi kan 

jeg nu tage hul på at skrive, og jeg 
glæder mig til at få lavet tidslinjen, 

strukturen, kapitlerne, nøglescenerne,  
scenerne, dialogerne og alt det andet.

Tina Berg Villadsen, forfatterkursist, 
Sådan skriver du en bestseller 



forbereder dig bedst muligt til de kommende 
messer, samt giver dig tips og tricks til mere syn-
lighed og branding. Du vil også få mulighed for at 
møde forskellige forfattere og forfatterspirer, der 
allerede har brugt vores råd og vejledning til at få 
mest muligt ud af tidligere års bogmesser. Både 
selvudgivere med egen stand og forfattere hos 
etablerede forlag vil have gavn af denne aften. 

Underviser: Katja Berger
Dato: 31. maj (København) kl. 17.30-19.30,  
2. juni (Aarhus) kl. 18-20, 20. september 
(København) kl. 17.30-19.30, 1. december  
(Aarhus) kl. 18-20
Pris: Gratis, vi byder på lidt lækkerier  
samt kaffe og te

INDTAG  
BOGMESSERNE 
Står du foran din første bogmesse 

som forfatter? Eller er du ny forfat-

ter og ønsker at få en god introduk-

tion til branchen og nysgerrig på, 

hvad du kan bruge de mange bog-

messer til? 

Så kom til gratis introaften om, hvordan du 
bruger bogmesserne bedst muligt. Mange nye 
forfattere ved ikke, hvor meget de kan bruge 
Danmarks bogmesser til – også allerede inden de 
selv er blevet udgivet. Som ny eller kommende 
forfatter bør du kraftigt overveje, hvordan det 
at dukke op til en bogmesse kan give dig store 
fordele, selv hvis du endnu ikke har en bog at 
vise frem. Vi guider dig til, hvordan du som ny 
forfatter griber forlagene, anmelderne og de 
mange andre kontakter, du kan møde på de 
livlige messer, an.

Har du skrevet under på din kontrakt og kan 
kalde dig ”forfatter”, næste gang en af landets 
mange bogmesser løber af stablen? Så vil du 
have stor gavn af at forberede dig mest muligt. 
En bogmesse er det perfekte sted for dig med 
rig mulighed for at sælge bøger, men også for 
at brande dig selv. Vi guider dig til, hvordan du 

SOME-AFTEN
Drømmer du om at skabe en best-

seller og holde foredrag for fulde 

sale? Så er det så godt som uund-

gåeligt, at din vej går gennem de 

sociale medier (også kaldt SoMe).

Den barske sandhed er, at medmindre du har 
skrevet en uvurderlig bestseller på højde med 
Jussi Adler-Olsen eller den nye Harry Potter,  
så har forlagene begrænsede midler til at 
markedsføre dig. Er du selvudgiver, eller ud- 
kommer du på et af de mindre forlag, er 
midlerne som oftest endnu mindre. Men 
fortvivl ikke. Det kan sagtens lade sig gøre at 
slå igennem. Men det kræver hårdt arbejde og 
kreativ tankegang.

Vi byder indenfor til SoMe-aften, hvor du kan 
møde vores ekspert i digital marketing. Du vil 
blive guidet igennem de forskellige sociale 
medier samt deres individuelle fordele/ulem-
per, og hvordan de kan sammenkobles.

Underviser: Katja Berger
Dato: 10. september (København),  
kl. 17.30-19.30, 16. november (Aarhus),  
kl. 18-20
Pris: Gratis, vi byder på lidt lækkerier  
samt kaffe og te

GRATIS

Kom blot  
indenfor  

– det er gratis

GRATIS



Drømmer du om at skrive en 
bestseller i dejlige omgivelser? 
Mangler du tid i hverdagen til  
at komme på tasterne?  
Trænger du til fordybelse og 
skrivero og skarpe øjne på det, 
du skriver?

Så tag med os til Bali, hvor vi holder skriveretreat 
to gange om året. Du kan vælge at tage af sted i 
februar eller oktober/november og rykke på din 
bogdrøm i enten 6 eller 12 dage.

Hver dag byder på undervisning og skriveøvelser, 
der er tilrettelagt, så det passer til dit bogprojekt. 
Derudover får du masser af feedback på dine 
tekster og mulighed for at få individuelle sam-
taler med en af de to redaktører dagligt. Om 
aftenen kan du vælge enten at skrive videre 
alene eller deltage i skriveworkshops med andre, 
der ligesom dig drømmer om at skrive en bog 
eller kæmper med den svære toer, og som har de 
samme udfordringer. 

Vi bor på det luksuriøse resort KajaNe i Ubud og 
Tulamben og henter inspiration på små, lokale 
markeder, i de smukke rismarker og ved havet, 
hvor en lokalkendt guide, der både taler indone-
sisk og dansk, kan give dig unikke oplevelser. 

Vi tør godt love, at muligheden for at have 
en redaktør tilknyttet dagligt får dig i mål 
langt hurtigere, end hvis du sad alene i 
Danmark.

I prisen er inkluderet: 3 timers daglig 
skriveundervisning, op til 45 minutters 
individuel sparring med en redaktør dagligt, 
hvor vi rigtigt kan gå i dybden med lige 
netop din bog og alle de tanker, du har om 
den, samt daglig feedback på noget, du har 
skrevet. 

Derudover logi på luksusresort med swim-
mingpool, morgenmad, eftermiddagste og 
lækkerier, aftensmad med en drik, lufthavns-
transport, transport fra byen til havet og 
ture i lokalområdet. Alt er med i prisen. Det 
eneste, du selv skal betale, er frokost og 
flybillet. Er du ude i god tid, kan du få en 
flybillet til 4.500 kr.

Bogdrømme  
på Bali Tag på skriveretreat  

med din egen redaktør

Jeg er rørt over alt det, som I  
har gjort for os på denne tur.  

Den kommer til at ændre mit liv.  
Nu ved jeg, hvad jeg har kastet  

mig ud i, og der er ingen vej tilbage.

Janne Tornvig Bak,
kommunikationskonsulent



Bogdrømme på Bali,  
12 dage, en uge i rismarkerne 
og en uge ved havet 
Den første uge bor vi i de smukke rismarker på 
luksusresortet KajaNe i Ubud, mens vi den anden 
uge rykker ud til havet. Du får det bedste fra  
to verdener, og vi er med i skriveprocessen hele 
vejen, så du virkelig får rykket på tasterne på 
turen. 

Undervisere: Charlotte Lerche  
og Heidi Korsgaard
Dato: Ankomst på Bali den 21. oktober,  
afrejse den 2. november 
Pris: 19.500 kr. 

Bogdrømme på Bali,  
6 dage i rismarkerne
Vi bor i de smukke rismarker på luksusresortet 
KajaNe i Ubud. Kurset giver dig alle de grund-
læggende skriveteknikker, du har brug for, når  
du vil lykkes med din bog. 

Undervisere: Charlotte Lerche  
og Heidi Korsgaard
Dato: Ankomst på Bali den 21. oktober,  
afrejse den 27. oktober 
Pris: 11.500 kr. 

Bogdrømme på Bali,  
6 dage ved havet 
Vi bor ved havet tæt på Tulamben og Amed, 
hvor der er fred og ro til at skrive. I den her uge 
fokuserer vi på, hvordan du kan optimere dit 
manuskript, blive bedre til at redigere og blive 
synlig i medierne og lykkes hele vejen med dit 
bogsalg. 

Undervisere: Charlotte Lerche  
og Heidi Korsgaard
Dato: Ankomst på Bali den 27. oktober,  
afrejse den 2. november 
Pris: 11.500 kr. 

Skrædder- 
syede  

skriveøvelser  
til dig

Jeg har skrevet en række bøger før, men 
må alligevel sige, at det er fuldstændig 

fantastisk, hvor meget jeg har lært på Bali.

Christian Ørsted, bestsellerforfatter, 
”Livsfarlig ledelse”, og ledelsesrådgiver



Undervisere: Heidi Korsgaard og Katja Berger
Datoer: Cirka to gange om måneden i Køben-
havn og to gange om måneden i Aarhus
Pris: 150 kr. per gang inkl. lækkerier, kaffe og te 
(med klippekort koster det 125 kr. per gang)

Se datoer på www.skrivevaerkstedet.dk

Nogle går til badminton, andre  

går til bog. Flere gange om 

måneden holder vi SkriveCafé  

i både København og Aarhus. 

Er du en af dem, hvor det kniber med at finde tid 
til at skrive på din bog? Vil du gerne høre, hvad 
en redaktør synes om en side, du har skrevet? 
Og har du lyst til at høre små skriveoplæg, møde 
andre skrivende og få kaffen serveret?

Selv om du drømmer om at skrive en bog og 
elsker at være i gang på tasterne, kan det være 
svært at finde tid i en travl hverdag. Til Skrive-
Café kan du få gjort noget ved skriveriet, stille 
skrivespørgsmål, få fagligt skriveoplæg og blive 
forkælet med frugt, kage, te og kaffe.

Hver gang begynder vi med et oplæg om at 
skrive, og derefter er der spørgerunde, inden du 
kan arbejde med dit manuskript. Vi slutter med 
en spørgerunde, og du får skriftlige kommentarer 
med hjem fra en erfaren redaktør på en side, du 
har afleveret.

Gå til bog
Jeg sætter enormt stor pris  

på Heidis bidrag til mit bogprojekt  
og er dybt taknemmelig for den 

støtte, jeg altid føler, jeg har i hende. 
Skriveværkstedet og i særdeleshed 

SkriveCaféerne er helt afgørende for, 
at jeg kan holde næsen i sporet.  
Hver gang jeg kommer hjem fra  

en SkriveCafé, har jeg fået fornyet  
energi til at arbejde videre,  

og det er en fantastisk følelse.
Allan Hartmann

Tak for den skønneste weekend.  
Det var et utroligt spændende og meget 

brugbart kursus. Jeg var gået i stå på 
tasterne og kunne ikke komme i gang igen, 
men med Heidis sprudlende energi, store 
erfaring og fantastiske evne til at fortælle, 

forklare og give kærlige spark i form af små 
skriveøvelser skal jeg love for, at der  

er kommet gang i skriveprocessen igen.  
Og med de dejlige medkursisters støtte  

er jeg gået hjem med fornyet energi  
og tro på, at min bog nok skal lykkes.

Merete Kirstine Rasmussen, forfatterkursist, 
Sådan skriver du en bestseller 

Der er også  
fantasy & young  

adult-Skrive- 
Caféer



er. Som selvstændig journalist gennem 14 år har 
Heidi leveret artikler, klummer og reportager til 
fagblade, magasiner og aviser – for eksempel 
ALT for damerne, Politiken, fagbladet Journa-
listen og magasinet Psykologi. Hun er hårdt 
trænet i at skrive, udvikle ideer og præsentere 
artikelforslag for mediernes redaktioner.

Når Heidi ikke arbejder med ord, er hun stadig 
optaget af kreativitet – bare på dansegulvet.  
Som facilitator i dansetræningsformen 
GROOVE underviser Heidi børn og voksne i at 
udtrykke sig kreativt og autentisk gennem dans 
og bevægelse. Og have det sjovt imens.

CHARLOTTE LERCHE
Redaktør, forfatter og bogrådgiver
Charlotte underviser på skrive- og forfatter-
kurser og har stor erfaring med at vurdere 
manuskripter, særligt inden for børne- og  
ungdomslitteraturen, som er hendes speciale. 
Derudover har Charlotte stor interesse for  
historiske fortællinger og fagbøger. Hun har  
en baggrund som skolelærer med over 20 års 
undervisningserfaring. Siden hun sprang ud 
som forfatter, har hun udgivet ni bøger, hvoraf 
flere af dem er udkommet på Gyldendal, hvor 
hun også er fast tilknyttet forskellige redak-
tioner. 

Hendes bog ”Sådan skriver du gode bøger til 
børn og unge” er udgivet i adskillige oplag.

ligesom sejlads været en livslang passion for  
Øyvind, og han har igennem lang tid forenet 
de to. Det er blevet til nonfiktion, fagbøger og 
mange tekniske artikler. 

HELLE SCHOUBYE
Skrivekonsulent, redaktør og procescoach
Helle er uddannet cand.mag. i litteraturviden-
skab, kommunikation og formidling. Hun har en 
baggrund i filmbranchen og har arbejdet med 
udvikling af gode historier i over 15 år. Hun har 
en forkærlighed for store familiesagaer og histo-
riske dramaer. Hendes force er en stærk sans 
for den gennemførte fortælling, et skarpt øje 
for sproglige nuancer og en solid forståelse for 
karakterudvikling. Helle konsulterer på alle typer 
af tekster. Alt fra romaner, novellesamlinger og 
fagbøger til filmmanuskripter, synopser, treat-
ments og pitch. Helle har desuden omfattende 
erfaring med at procescoache og har hjulpet 
mange frustrerede skribenter videre ud af 
skrivesumpen med konkrete værktøjer, øvelser 
og ikke mindst stor respekt for og kærlighed til 
kreative sjæle.

HEIDI VESTERBERG
Journalist, ghostwriter, skrivekonsulent  
og pr-rådgiver
Heidi er uddannet journalist og forfatter til fire 
bøger udgivet på forlagene Rosinante & Co og 
Gyldendal. Hun har også været freelanceredak- 
tør for Gads Forlag samt kommunikationsmed-
arbejder for flere virksomheder og organisation-

KATJA BERGER
Tekstforfatter, redaktør og  
digital marketingrådgiver
Katja er uddannet i salg og marketing med 
speciale i digital marketing og kommunikation. 
Med 14 års erfaring i bagagen skriver og redige-
rer Katja SEO-optimerede tekster til forfatteres 
hjemmesider. 

Sprog har altid været en passion, lige fra barns-
ben, og i 2016 debuterede Katja med fantasy-
romanen ”De 7 synder”, der udkom på forlaget 
DreamLitt. Udgivelsen blev sammenlignet med 
Kristin Cashore og J.K. Rowling og fik masser 
af stjerner. I 2017 udkom dark fantasy-romanen 
”Sjælehenteren”, som er første bind i en trilogi 
og blandt andet er sammenlignet med tv-serien 
”Supernatural” og Kenneth Bøgh Andersens ”Den 
Store Djævlekrig”. 

ØYVIND BORDAL
Journalist, forfatter og forlagsindehaver
Øyvind er oprindelig norsk og skriver bøger og 
magasinartikler. Det gør han på dansk, norsk og 
engelsk. I tillæg driver han forlaget Blue Ocean 
Media, som hovedsageligt publicerer bøger, som 
han selv har lavet sammen med fotograf Magne 
Klann. Indtil videre er der kommet seks bøger, 
flere af dem udgivet i andre lande. Fra tid til 
anden udgiver forlaget også andre forfatteres 
bøger.

Øyvind har lang erfaring med tekst i bred 
forstand og kan skrive, redigere og publicere 
bøger og artikler professionelt. Skriveriet har 

Underviserne

HEIDI KORSGAARD
Redaktør, forfatter og bogrådgiver
Heidi er stifter og ejer af Skriveværkstedet. Hun 
er uddannet journalist og har været ansat som 
redaktør hos Egmont og Bonnier Forlagene og 
har i dag freelanceopgaver på nogle af Danmarks 
største forlag, bl.a. Lindhardt og Ringhof og 
Djøf Forlag. Når store bogprojekter er kørt fast, 
eller et manuskript er blevet dobbelt så langt 
som planlagt, ringer forlagene efter Heidi. 
Mange forfattere gør det samme. Heidi holder 
dog også rigtig meget af at hjælpe forfattere i 
gang på tasterne og har igennem mere end 10 
år holdt forfatterkurser om, hvordan man skriver 
en bestseller. Hun er også forfatter til den store 
håndbog ”6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller” 
og har undervist ud fra den på mange aftenskoler 
og biblioteker og er en yndet oplægsholder på 
bogmesser. 

Hendes eget forfatterskab tæller 14 bøger, bl.a. 
bestsellerne ”Tsunamien” og ”Når kærligheden 
kammer over” og rejsebiografien ”Livets op-
skrift” om Sisse Fisker.

I en årrække har Heidi boet og arbejdet i Singa-
pore, og hun har i den forbindelse flere gange 
skrevet på Bali. Derfor arrangerer hun skriverejser 
til Bali, som hun har stort kendskab til. 



Brolæggerstræde 6, baghuset, 1. sal  ·  1211 København K   /   Mejlgade 27  ·  8000 Aarhus C
Telefon 2235 5229  ·  info@skrivevaerkstedet.dk  ·  www.skrivevaerkstedet.dk

Du kan læse mere om kurserne og  
tilmelde dig på www.skrivevaerkstedet.dk

Jeg blev simpelthen så  
motiveret af jeres entusiasme  

til bestsellerkurset, at jeg  
nærmest ikke er holdt op  
med at skrive lige siden.

Kira Petersen
forfatterkursist,  

Sådan skriver du en bestseller 

Vi glæder os  
til at byde dig  
velkommen i  

Skrive- 
værkstedet
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