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N E W PU B

MØD FORFATTERNE OG
B OGFOLKENE PERSONLIGT
PÅ 40 STANDE I NEWPUBS STORE UDSTILLEROMRÅDE

Stadig flere forfattere vælger at udgive selv for at bevare fuld frihed og råde
ret over deres værker. Eller vælger at udgive på mikroforlag, hvor samarbejdet
er tættere og mere personligt end det ofte er på de store forlag. Begge veje
øger som regel også muligheden for økonomi i forfatterarbejdet.
Selvstændige forfattere og bogfolk er samlet i netværket NewPublishing – til
daglig bare NewPub – som nu har godt 3000 medlemmer. I år er det fjerde
gang, Newpub samarbejder om at deltage i Bogforum; i år er vores standområ
de vokset til at være et af Bogforums største.
Magasinet her giver dig indblik i vores mange spændende udstillere fredag,
lørdag og søndag. Du finder også interviews og artikler om at skrive og udgive,
samt programmet for vores scene, hvor der hver formiddag er inspirerende
foredrag, interviews, debatter m.m. med eksperter og fagbogsforfattere af
mange slags – på NewPub Fagscenen. Og hvor du hver eftermiddag kan høre
forfatterne dele erfaringer og råd om nærmest alle elementer i at skrive og
udgive – på Skriv & Udgiv Scenen.
I den store NewPub Boghandel på standen er alle udstillernes bøger samlet
på ét sted.
NewPub sætter fra i år fokus på klimaet. Vores deltagelse på Bogforum er
dobbelt op klimakompenseret! Læs mere om det på side 44 og mød klima
eksperterne på scenen og egen stand alle tre dage.
Tak til Bulls Graphichs, grafisk servicevirksomhed og vores nye hovedsponsor,
som du også kan møde alle tre dage.
Kom og få gode og inspirerende samtaler med forfattere og bogfolk denne
weekend, og mange gode læseoplevelser i de kommende måneder.

Godt Bogforum til alle!
Karsten Pers
Stifter af NewPub

N E W PU B
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HENT FORFATTERNES EGNE
TIPS – OG NYE VIDEN
BOGFORUM ER OGSÅ DEN LEVENDE SAMTALE. I
ÅR HAR NETVÆRKET NEWPUB FORNØJELSEN AF
AT BYDE VELKOMMEN TIL NEWPUB SCENEN. HER
LEVERER FAGBOGSFORFATTERNE HVER FORMIDDAG DERES SPECIALVIDEN, MENS SELVSTÆNDIGE
FORFATTERE HVER EFTERMIDDAG HOLDER OPLÆG
OM AT SKRIVE OG UDGIVE SELV.

N e w P u b Fa g s c e n e n –
hver formiddag
Selvstændige fagfolk og forfattere fortæller om deres fagbøger
og specialer. Emnerne spænder fra klimakompensation over den
store hjemløsemarch til børne-yoga og træsnitning.

Skriv & Udgiv Scenen –
hver eftermiddag
På Skriv & Udgiv Scenen hører du selvstændige forfattere og
bogfolk dele deres viden og erfaringer om hele bogproces
sen fra idé og skriveproces over produktion, finansiering og
markedsføring.
Mange af forfatterne vil efter deres optræden være til stede og
svare på spørgsmål, samt sælge og signere deres bøger.

Find NewPub Scenen tæt på hovedindgangen i Hal B.
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N E W PU B S C EN ER N E

Skriv & Udgiv Scenen

Fa g s c e n e n

SCENEPROGRAM FREDAG
11:00

Oliver Whimster,
Oskar Dahl,
Karsten Pers

Bliv klimapositiv i dag! Eksperter og forfattere fortæller hvad du
kan gøre i praksis og hvor billigt og nemt du kan klimakompensere
flyrejser, bil, husholdning, bogproduktion, m.m.

11:30

Kasper Larsen,
Dorte Fischer,
Karsten Pers

»Verdens første 100% bæredygtige bestseller« er dansk. For
ældreguiden Babykalenderen har solgt 65.000 eksemplarer. 10.
udgave er »C2C«-certificeret. Samtale ml. forfattere, forlag og
KLS Pureprint.

13:00

Boris Boll-Johansen,
Kamilla Löfström

Forfatteren i samtale med Kamilla Löfström om den humoristiske
bog »Sådan bli’r du rigtig dansker«. Boll-Johansen har boet i Berlin
siden 2005 og reflekterer over Danmark og danskerne.

13:30

Sisse K. Ibsen

»Begravelse for begyndere – en jordnær guidebog«. Forfatteren
Sisse K. Ibsen i samtale om det vigtigste og det bedste at vide på
forhånd. Mulighed for at stille spørgsmål.

14:00

Hanne Mouritsen

Forfatter til bøgerne »Yoga i skolen«, »Yoga i daginstitutionen« og
»Yoga legekort«, Hanne Mouritsen, giver bud på, hvordan forældre
og fagpersoner kan få en roligere hverdag med børn og med færre
konflikter.

15:00

Hans Peter Bech

Selvudgiverens værksted: Forfatter Hans Peter Bech fortæller,
hvordan han kører processen fra start til slut, hvilke værktøjer han
bruger, og hvordan han sikrer den kommercielle succes.

15:30

Ulrika Louisa
Bjerregaard,
Teresa Helena Hørman

Forfatter, L. Sherman, Ulrika Louisa Bjerregaard bag »Fortabt i
#aarhus«- serien i samtale om inddragelse af sociale medier i sit
forfatterskab og hvordan man kan engagere og skabe følgeskab.

16:00

Jesper Tornbjerg

Hvordan skaffer du (måske) finansiering til dine bøger? Med afsæt
i »Victoria & Verdensmålene« fortæller Jesper Tornbjerg om, hvor
dan han har skaffet midler til at sende børnebøger ud til +2000
skoler.

16:30

James Eliason,
Martin Oesten

Miljøvenlig og klimaneutral bogudgivelse. Bulls Graphichs gennem
går nye print-muligheder, materialer og levering, der tager miljøog klimahensyn.

17:00

Abelone Glahn

Dit liv i en fagbog! Sådan inddrager du erfaringer fra dit eget liv i
en fagbog... uden at blive privat! Eksempler på greb og metoder,
der kan gøre dine personlige erfaringer anvendelige for andre.

17:30

Karsten Pers

Skriv din fagbog med mod, glæde og succes. Få overraskende råd
fra den erfarne skrive-coach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7
vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter pep-talken.

S C EN EPRO G R A M FR EDAG
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Skriv & Udgiv Scenen

Fa g s c e n e n

SCENEPROGRAM LØRDAG
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10:30

Oliver Whimster,
Oskar Dahl,
Karsten Pers

Bliv klimapositiv i dag! Eksperter og forfattere fortæller hvad du
kan gøre i praksis og hvor billigt og nemt du kan klimakompensere
flyrejser, bil, husholdning, bogproduktion, m.m.

11:00

Maj Bjerre

Ud fra mottoet »Lad ikke ros stige til hovedet og kritik gå til hjer
tet« vil foredragsholder Maj Bjerre give 5 tips til, hvordan du kan
håndtere kritik og feedback – uden at tage det personligt.

11:30

Rikke Høgsted,
Peter Hove Olesen,
Heinrich Larsen

Rikke Høgsted, psykolog og forfatter af »Grundbog i Belastnings
psykologi«, i samtale med krigsfotograf Peter Hove Olesen og
redder Heinrich Larsen om gode råd til unge kolleger i et psykisk
krævende job.

12:00

Michael Valeur,
Jakob Sørensen

Michael Valeur har skrevet ‘Hjemløs’ om de hjemløses march i
1928, der satte landet på den anden ende, men som siden er blevet
glemt. Han bliver interviewet af historiker Jakob Sørensen.

12:30

Isam B
Anne Boukris,
Anders Gadegaard,
Henrik Goldschmidt,
Sherin Khankan og
Knud Lindholm Lau

Ramadan og andres faste i København. Hvorfor faster mus
limer og jøder, men ikke protestanter? Sang og samtale med
teologer, troende og musikere. Afsæt i Laus »Bare fordi at« om
udlændingedebatten.

14:00

Karsten Pers

Skriv din fagbog med mod, glæde og succes. Få overraskende råd
fra den erfarne skrive-coach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7
vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter pep-talken.

14:30

Hans Peter Bech

Selvudgiverens værksted: Forfatter Hans Peter Bech fortæller om
tilblivelsen af hans internationale bestseller, og hvordan han holdt
udgifterne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten.

15:00

Boris Boll-Johansen

Crowdfunding og litteratur. Med ‘folkefinansieringen’ opstår nye
muligheder i bogverdenen. Er det et godt alternativ til stats- og
fonds-støtten? Fordele og ulemper drøftes, praktiske tips gives.

15:30

James Eliason,
Martin Oesten

Miljøvenlig og klimaneutral bogudgivelse. Bulls Graphichs gennem
går nye print-muligheder, materialer og levering, der tager miljøog klimahensyn.

16:00

Heidie Clemens

Mød Heidie Clemens fortælle om sin aktuelle digtsamling »Haiku
– En tilstand«, og om hvorledes det at skrive og udgive hænger
sammen med at skabe mening, indfri drømme og realisere dem.

S C EN EPRO G R A M LØ R DAG

Skriv & Udgiv Scenen

Fa g s c e n e n

SCENEPROGRAM SØNDAG
10:30

Oliver Whimster,
Oskar Dahl,
Karsten Pers

Bliv klimapositiv i dag! Eksperter og forfattere fortæller hvad du
kan gøre i praksis og hvor billigt og nemt du kan klimakompensere
flyrejser, bil, husholdning, bogproduktion, m.m.

11:00

Sisse K. Ibsen

‘Begravelse for begyndere – en jordnær guidebog’. Forfatteren
Sisse K. Ibsen i samtale om det vigtigste og det bedste at vide på
forhånd. Mulighed for at stille spørgsmål.

11:30

Mai-Britt Guldin,
Jørn Henrik Olsen

Er sorg en sygdom? Og andre sorgemner. Diskussion ved forskere
med de aktuelle bøger ‘Kort og godt om sorg’ (MBG), ‘Tab og sorg’
(MBG) og ‘Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod’
(JHO).

12:00

Pia Sigmund

Historikeren Pia Sigmund fortæller om 22 unge fra seks ind
vandrerfamilier i »Danske unge«. De klarer sig godt, de er en
gevinst for det danske samfund. Hvorfor? Kan de vise vejen til god
integration?

12:30

Frank Egholm

Forfatteren til bestsellerne om at snitte i træ, snitter og fortæller.

13:30

Karsten Pers

Skriv din fagbog med mod, glæde og succes. Få overraskende råd
fra den erfarne skrive-coach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7
vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter pep-talken.

14:00

Hans Peter Bech

Selvudgiverens værksted: Anmeldelser er vigtige for en bogs kom
mercielle succes. Forfatter Hans Peter Bech fortæller, hvordan
han får anmeldelser både inden og efter at bogen udkommer.

14:30

Boris Boll-Johansen

Litteraturen og YouTube. ‘Bogen har lang levetid – film på YouTube
ikke.’ Eller? Bøger ryger jo hurtigt af markedet, YouTube-film be
står. – Kan bogverdenen bruge de nye medier bedre?

15:00

Sisse K Ibsen

Hvad med pengene? – Investering og indtjening, når du udgiver
bøgerne selv.

15:30

Vagn Kirkeskov

Drøm stort – udgiv selv din bog worldwide! Ta’-med-hjem-inspira
tion fra erfaren coach til hvordan du kan gøre dine bog-drømme
konkrete, hvilke muligheder du har, og hvad du selv kan gøre!

16:00

Bjarne Kim Pedersen,
Dansk Forfatterforenings Haikugruppe giver smagsprøver på
Dansk Forfatterforenings haiku. Hvordan og hvorfor skriver og udgiver vi noget af det smal
Haikugruppe
leste af smal lyrik (Haiku).

S C EN EPRO G R A M S Ø N DAG
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MØD

FORFAT
TERNE

MØD FORFATTERNE
ABELONE GLAHN

15 16 17

Praktiske guides til seniorer om
bolig og arbejdsliv i den 3. alder
Forfatteren Abelone Glahn er 64 år – hun lever selv
dét, som hun skriver bøger om.
»Du kan ikke ta’ det hele med dig – downsizing
for seniorer« er en humoristisk og handlingsrettet
guide til at pakke sin bolig ned i tide, før man ikke
kan selv.
»Senior og selvstændig – tag hul på dit 3. arbejds
liv« er en praktisk guide til dig, der enten vil starte
eller videreføre en lille virksomhed som 60+er og
(endelig) være din egen chef.

ANNE VIBEKE JENSEN

15 16 17

Navnesøsteren
Parapsykologen Caroline Hermansen involveres i
efterforskningen af sin venindes selvmord på Fri
landsmuseet. Sporene fører både tilbage til en 200
år gammel forbandelse, en religiøs sekt og en ung
piges død og frem til nutiden, hvor en seriemorder
vil gøre alt for at bevare en gammel hemmelighed.
Navnesøsteren er 1. bind i Johannestrilogien
»...velskrevet og underholdende spændingsroman.«
Gyseren.dk
»...plottet er spændende og fængslende.«
Bogblogger.dk
www.annevibekejensen.dk

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
CHARLOTTE SCHMOCK/
PILESTRÆDE PUBLISHING

15 16 17

Dynamisk graduering – baseret på
en verden i bevægelse – en lettil
gængelig, gennemillustreret guide
om principperne bag graduering, som
hjælper dig med at træffe de beslut
ninger, der er rigtige for dig/dit firma
i gradueringsprocessen, så mønste
ret bibeholder pasform og æstetik.
Den designfaglige bog og tilhørende
dynamiske webbaserede beregnings
værktøjer henvender sig primært til
studerende og mindre firmaer, der
varetager eller ønsker indsigt i gradu
eringens principper.
www.pilepublishing.com

CHARLOTTE STOBBE

15 16 17

Hvordan er det at blive enke i begyn
delsen af den tredje forkælede alder,
og hvordan genvinder man fodfæstet
efter det mareridt, der begynder, når
døden åbner døren til ens ægteskab?
Det er nogle af de tanker, jeg og fire
gode bekendte, alle kvinder, reflek
terer over i bogen »Den lille sorte for
enker«.
Det er ikke en selvhjælpsbog, men
forskellige nedslag i sorgens svære
stunder.
Bogen er smukt illustreret af en af de
fire enker, Elizabeth Tyler, der er en
internationalt anerkendt kunstner.

10
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MØD FORFATTERNE
ESTHER EVAR
Med inspiration i sin egen kamp for at
finde sin plads i samfundet efter et
kræftforløb, har Esther Evar skrevet
sin debutroman; en stærk fortælling
om mødet med døden, at tage mag
ten over sin egen lykke og om mødet
med en enestående men forbudt
kærlighed.

15 16 17
#roman
#kærlighed
#stærkkvinde
#spænding

Følg Esther Evar:
Instagram: @esther_evar
Facebook: Forfatter Esther Evar
Web: www.estherevar.com

ETLIVSOMORDBLIND.DK

15 16 17

Er du god til at læse og stave?
Det er Jesper Sehested ikke, men han er
alligevel forfatter.
Jesper fokuserer på det, som han er god
til. Han har derfor bl.a. skabt ‘Jeg er god
til at...’. En plakat og t-shirt, der skal
huske os alle på det, som vi er gode til.
Med ‘Michael og Bogstavbjerget’ hjælper
han andre til at overkomme det, som de
ikke er gode til.
Ønsker du selv at blive klogere på,
hvordan det er at være ordblind, kan
du kaste dig over ‘Et liv som ordblind i
folkeskolen’.

U DSTI LLER E
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SELVSTÆNDIG, HVORFOR?
Marianne Toxboe skriver
spændingsromaner
med udgangspunkt i en
historisk kontekst. Hun
debuterede som forfatter
i 2013.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Jeg udgiver på eget forlag, fordi det giver mig en
stor personlig frihed, jeg beholder mine rettig
heder og så er indtjeningen større. Omsætningen
er vokset, så mit forlag i stigende grad kan købe
assistance udefra.
Hvad glæder du dig mest til
ved årets Bogforum?
Jeg glæder mig meget til at nyde det særlige
faglige fælleskab og til at få en god snak med både
kolleger og læsere. Jeg har stand i NewPub-om
rådet søndag 17. november, hvor jeg præsenterer
min seneste bog, ‘Forgudet’, som foregår i 1969.
Hvad betyder netværket Newpub for dig?
Inden udgivelsen af mine første bøger var jeg igen
nem en masse lærerige processer, for det kræver
et godt håndværk at skrive en fængslende bog.
Men arbejdet stoppede ikke med sidste punktum.
Bogen omslag skulle kreeres, den skulle udgives,
ikke kun som papirbog, men også som e-bog og
lydbog. Og så skulle den sælges og markedsføres.
I NewPub fandt jeg ikke kun sparring og en masse
viden, jeg fandt også en masse imødekommende
mennesker, der mere end villigt deler ud af deres
erfaringer.

» Arbejdet stopper ikke
med sidste punktum.
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Jesper Tornbjerg udgiver
‘Victoria & Verdensmålene’, der skal blive en serie
på 17 bøger for 9–12 årige
og deres voksne.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Til hverdag arbejder jeg i brancheorganisatio
nen Dansk Energi, hvor jeg skriver artikler om
energi og klima for voksne. Verden står over for
mange udfordringer, og de skal løses. Jeg vil gerne
på idealistisk vis – via bogserien ‘Victoria & Ver
densmålene’ - give viden og inspiration til børne
ne i Generation Grøn. Med eget forlag er der ikke
langt fra ord til handling.
Hvad glæder du dig mest til
ved årets Bogforum?
At møde en masse børn og voksne, der er interes
seret i (børne)bøger. De første fem bøger om FN’s
17 verdensmål er udgivet indenfor det seneste
år, og jeg regner med at lancere en ny titel på
BogForum. Resten af serien kommer i løbet af de
næste par år.
Et godt råd til andre, som vil
skrive og udgive selv?
Gør det – men husk, at der er vildt meget, man
skal sætte sig ind i. Uanset hvor velskrevne og
vedkommende bøgerne er, sælger de ikke sig selv.
Finansiering og markedsføring er vigtige emner. Så
søg viden og opbyg et stærkt netværk.

» Jeg vil give viden
og inspiration til
Generation Grøn.

I NTERV I E W

MØD FORFATTERNE
FORLAGET BOG

15 16 17

Bogen »Dansk Øl 1850 – 1950« er
netop blevet udgivet. I bogen fortæl
les om en række unikke danske ølsor
ter fra øllets guldalder. Bogen er rigt
illustreret med billeder fra perioden
og det beskrives detaljeret, hvor
dan du selv kan brygge øltyper som
Skibsøl, Bitterøl, Hvidtøl, Gammeltøl,
Dobbeltøl etc.
»Gæt et dyr« og »Gæt et bogstav«,
er 2 børnebøger illustreret af Sigurd
da han var 9 og 11 år. Rimene er lavet
af lavet af hans mor, Seema. Bøgerne
sætter kreativiteten i gang hos de
yngre læsere.

KÅRE BLUITGEN

15 16 17

Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong Un
Indtryk fra Nordkorea
»Altid kontroversielle Kåre Bluitgen beskriver
Nordkorea med en enestående og frygtløs tilba
gelænethed befriet for fordømmelser. En bedrift.«
Politiken
»Bluitgen har en fabelagtig observationsevne også
i omgivelser, der er så krævede som i dette hjørne
af verden. En sand gyser fra det virkelige liv.«
Udvikling, DANIDA
»Fascinerende.« Weekendavisen
»Imponerende, velskrevet, informativ, underhol
dende.« Jyllands-Posten

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
FORLAGET MOUSEJOURNAL

15 16 17

Danser med livet: Dette er bogen, der
får dig til at reflektere over livet.
I djævlens vold: Spænding skal serve
res som hævn, kold.

Projektledelse for forfattere: Ren
selvhjælp til forfattere.
Arbejdshæfte: Skabeloner til Projekt
ledelse for forfattere.

14

U DSTI LLER E

MØD FORFATTERNE
FORÆLDREKOMPASSET

15 16 17

Tal med dit barn om følelser – og
om dét, der kan være svært
Karin Bonnesen: Forfatter og rådgiver for forældre
til børn med autisme
‘Finurlige Max’ en illustreret børnebog til børn med
udfordringer og særlige behov fra 3–10 år. I bogen
følger du katten Max på opdagelse i hans verden
af udfordringer i Frederiksberg Have. Det er svært
ikke at lade sig fascinere af Max, som er en skøn og
anderledes kat.
Når du læser bogen højt for børn, får de øje på de
særlige udfordringer, katten Max oplever og kan
spejle sig i dem. Bogen giver børnene og de voksne,
der læser op mulighed for at skabe et fortroligt
rum, hvor børnene får talt om deres følelser og
tanker – og om dét, der kan være vanskeligt.
»Ideen om, at barnet kan spejle sig i kattens være
måde er god. Barnet kan på den måde få hjælp til at
sætte ord på, hvordan det føles at være anderle
des.« Lektørudtalelse, Stine Veisegaard

Pædagogen.dk
Vinder af ‘Årets Ildsjæl’ 2018 – Frederiksberg

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
FRANK EGHOLM

15 16 17

Bøger med masser af ideer til snitning
for børn og voksne
Frank Egholm er international snitte
bogforfatter, hans bøger er også
udkommet på engelsk, tysk og andre
sprog.

HANNE MOURITSEN
VIVI S. SØRENSEN

15 16 17

Hanne Mouritsen og Vivi S. Sørensen
har udgivet to bøger: Yoga i skolen og
Yoga i dagsinstitutionen. Bøgerne er
rettet mod fagfolk og forældre. De er
håndbøger, der giver praktiske og let
tilgængelige bud på, hvordan man kan
skabe en roligere og mere balanceret
hverdag.
De har også lave Yoga legekort, der
er yogakort rettet mod familier, men
sekundært også til institutioner.
Yogakortene er leg med mening, ro og
energi, samarbejde og afspænding –
praktiske og letanvendelige.
www.yogaiskolen.dk
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MØD FORFATTERNE
HANS PETER BECH

15 16 17

Hans Peter Bech er blogger, forfat
ter, foredragsholder og konsulent.
På Bogforum præsenterer Hans Peter
Bech sin seneste bog, Fra Damgaard
til Microsoft, der er blevet kaldt for
Danmarks bedst dokumenterede
iværksætterhistorie. Bogen kom sid
ste år på engelsk med titlen 5,460 Mi
les from Silicon Valley – The In-depth
Case Study of What Became Micro
soft’s First Billion Dollar Acquisition
Outside the USA.

HEIDIE CLEMENS

15 16 17

Heidie Clemens er bogaktuel med bogen
Haiku – En tilstand, med hvilken hun de
monstrerer, hvorledes det eftertragtede
og flygtige nu kan indfanges og fastholdes
i nærværende poesi.
»Heidie Clemens har sprogligt overskud
og legehumør… Alt i alt er det en overbevi
sende og flot haiku-debut.«
Niels Kjær
»Jeg var helt solgt bagefter. Ikke mindst
fordi Heidie formår at fortælle meget
igennem få ord. Det er i sig selv en evne.«
Bogrummet.dk
Skriv & Udgiv Scenen: lørdag kl. 16.00
www.heidieclemens.dk
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MØD FORFATTERNE
JESPER TORNBJERG

15 16 17

Læs selv, læs sammen, læs op!
Jesper Tornbjerg er ved at skrive og udgive 17
børnebøger om FN’s bæredygtighedsmål. Victo
ria & Verdensmålene er for børn på ca. 9–12 år
og deres voksne.
I bøgerne får 12-årige Victoria (og læserne)
FN-målene ind under huden på en humoristisk og
til tider magisk måde.
NYT! På BogForum lanceres bogen om ligestil
ling, men læs også de fem allerede publicerede
bøger – herunder ‘Isbjørnen’ om klima.
www.victoriaogverdensmaalene.dk

JOAN DANSBERG

15 16 17

Joan Dansberg har udgivet både dagbøger
og romaner. I år er hun aktuel med sin før
ste novellesamling, ‘Forfra’, som handler
om forsvunden kærlighed – eller kærlig
hed, der måske aldrig har været der.
Alle fortællingerne tager udgangspunkt i
noget, der godt kunne ske i virkeligheden.
De er meget forskellige, hvad angår tid,
sted og personer. I novellerne kan læses
om både jalousi, hævn, skuffelse, vane
ægteskaber og længslen efter accept og
kærlighed.
www.joandansberg.dk
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MØD FORFATTERNE
JØRN HENRIK OLSEN

15 16 17

Smukke bøger med essays om livets
smertepunkter og følelser, f.eks.
ensomhed, kedsomhed og sorg – der
også skubber døren op til fornyelse,
kreativitet og livsmod.
www.vitanuovapublisher.com
jornhenrikolsen@gmail.com

KATHRINE G. BJERREGAARD

15 16 17

Kom med på en rejse til forunder
lige Gotland & Fårö. Kathrine G.
Bjerregaard guider dig til sine egne
favoritsteder på de to svenske øer og
undervejs fortæller hun medrivende
historier fra øernes fortid, som også
er en del af Danmarkshistorien.
Med denne guidebog i hånden går du
ikke glip af gode oplevelser på rejsen
og ledes på sporet af: Valdemar
Atterdags slagmark, Linnés grotte,
en blå lagune, Bergmans filmland
skaber, Asger Jorns grav samt meget
mere!
www.kattegat.guide/gotland
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SELVSTÆNDIG, HVORFOR?
Pernille Kim Vørs er erotisk
forfatter og driver Forlaget
Drømmefangeren.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Jeg udgav tidligere en trilogi hos et mindre forlag,
men det var ikke en god oplevelse. Fejl opstod,
og aftaler blev ikke overholdt. Oplevelsen betød,
at jeg ikke var klar til at kaste mig i armene på et
andet forlag. Jeg besluttede i stedet at udgive
de næste bøger selv, foreløbig syv på dansk, to af
dem også oversat til engelsk.
Hvad glæder du dig mest til
ved årets Bogforum?
En hel weekend fyldt med glæde! Der er noget an
det over NewPubs område set i forhold til resten
af Bogforum … Jeg bruger også weekenden til at
få hilst på mine læsere, da jeg ellers ikke er så god
til at komme ud og signere bøger.
Et godt råd til andre, som vil
skrive og udgive selv?
Det er hårdt arbejde! Det bedste er at skrive en
plan over hele processen. Og så skal man bruge sit
netværk. Spørg andre selvudgivere og selvstæn
dige, også selvom du ikke kender dem. Vi hjælper
som regel gerne.

Michael Valeur og Anne
Mette Thorhauge driver
i fællesskab forlaget
Chokoladefabrikken.

Hvorfor valgte I selv at etablere et forlag?
Michael: Først og fremmest var forlaget Borgen
gået ned, så jeg ledte efter et nyt forlag. Og så
havde jeg den her novellesamling, der måske var
det bedste og vigtigste jeg havde skrevet, men
noveller var der ikke mange der efterlyste. Krimier
er lidt lettere at få over disken, men det var bare
ikke der jeg var.
Anne Mette: Og så foreslog jeg, at vi bare gjorde
det selv. Jeg stod for etableringen og regnskaber
ne, Michael stod for produktet og kommunikatio
nen på de sociale medier. Det lykkedes så godt, at
vi fulgte op med en meget vigtig historisk roman
om de hjemløses march i slutningen af 1920’erne.
Romanen bygger på virkelige begivenheder, og den
har virkelig flyttet tingene for os.
Michael: Ja, så forlag og bog blev et kærestepro
jekt, med masser af idealisme og færre kompro
misser. Vi laver kun ting, hvor hjertet er hundrede
procent med.
Hvad glæder I jer til ved årets Bogforum?
Anne Mette: Michael bliver interviewet på
Newpubscenen lørdag formiddag.
Michael: Jeps, om ‘Hjemløs’.

» Jeg var ikke klar til at
» Og så foreslog jeg,
kaste mig i armene
at vi bare gjorde
på et andet forlag.
det selv …
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MØD FORFATTERNE
KELD BERGER GRAUGART

15 16 17

Har gennem 20 år udgivet 11 bøger med
historisk islæt.
»Det har altid generet mig, at man ikke
kan sætte danmarkshistorien i per
spektiv når man læser en historiebog,
besøger et slot eller et museum. – Det
kan man nu.
‘Danske Konger i Krig og Fred’ er bygget
op som en almanak/kalender sorteret i
årstal, hvor kongerne som en rød tråd på
en lang række stiger på, lever deres liv
med krig og fred og forsvinder igen med
et eftermæle.
En oplagt bog til en historieopgave/stu
die og let forståelig.«

KLAUS ENGHVIDT OLSEN

15 16 17

Spændingsromaner, der er helt
anderledes! Hovedpersonen i
romanen Sandheden om Oliver
lyver massivt. Jeg-fortælleren
Oliver har spundet sig ind i et
net af løgne, og under flugten fra
gerningsstedet til et dobbeltmord,
som han ufrivilligt bliver vidne til,
bliver han fanget i sine egne løgne.
Men romanen er meget mere end
en spændingsroman. Det er også
et intenst kærlighedsdrama, hvor
Olivers naive forelskelse i Katja
får ham til at ofre alt, og historien
afsluttes helt anderledes end
forventet.

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
KLØRKONGE

15 16 17

Internettet giver mange muligheder –
også for litteraturen. Podcast-eventyr
kan omsættes til papir, fortællinger
på YouTube kan gøre reklame for
bøger, crowdfunding kan finansiere
udgivelser.
Klørkonge eksperimenterer med netop
den slags sager. Forlaget har bl.a. udgi
vet Sindssygt langt ude københavnske
godnathistorier bind 1-3, der er base
ret på podcasts, og Ama’rkanske god
nathistorier og Aarhusianske godnat
historier, der begge er crowdfundet.
Netop udkommet er: Sådan bli’r du
rigtig dansker – der i princippet er
skrevet for at fremme integrationen,
men nok især bare uddeler kærlige
lussinger til danskerne selv!
Bag Klørkonge står forfatter og tegner
Boris Boll-Johansen – der hver dag op
træder på NewPubs scene med forskel
lige emner. Fredag (kl. 13) interviewes
han af kritiker Kamilla Löfström, lørdag
(kl. 15) og søndag (kl. 14:30) handler det
om »litteraturen og internettet« – hhv.
om crowdfunding og YouTube.
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MØD FORFATTERNE
KNUD LINDHOLM LAU
KNUD LINDHOLM LAU – tekst og tale
forlag
Efter at have udgivet Victor Klempe
rers LTI – Det Tredje Riges sprog på
dansk i 2010, begyndte Knud Lind
holm Lau at samle på eksempler fra
den såkaldte udlændingedebat.
Resultatet blev Bare fordi at – sprog
og forestillinger i udlændingedebat
ten. Bogen viser hvilke holdninger,
der gemmer sig bag sproget, og
påviser dets forførende og negative
konsekvenser. Forskning, referencer,
teorier, metoder og links.

15 16 17

Stand med samtale og liv
Vidende gæsteværter er hver hele time i uformel
dialog med publikum, optages til podcast
Hvem har sagt hvad? Gæt og vind en bog
Brochurer med foredrag og undervisning
Bøger med rabat
Forfatteren udlægger og diskuterer gerne
New Pub Scenen lørdag 12.30

Bogen

Foredrag og
undervisning

En bedrift, Georg Metz. Min varmeste
anbefaling, Heine Andersen. Måske
årets vigtigste udgivelse, Paula
Larrain, Et særsyn af en bog, Morten
Thing. Hædret af Sportgoodsfonden
med et stort legat.

U DSTI LLER E
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 Politiken.
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MØD FORFATTERNE
LENE THEILL

15 16 17

Lene Theill er 59 år, forfatter, journa
list og grafiker. Hun har skrevet flere
fagbøger blandt andet UgeskemaRe
volutionen (2012), der blev en best
seller med 9.000 solgte eksemplarer.
Senest udgav hun Grin, gråd og
gaffatape (2015), og er nu aktuel med
en ny camino-bog. Den nye bog, der
endnu ikke har en titel, handler om
hendes vandretur sidste år på Via de
la Plata, der er 1.000 km fra Sevilla til
Santiago.
Mød hende på NewPub-standen
søndag.
lene@theill.dk

LONE RASMUSSEN

15 16 17

SEX, SELVHJÆLP & SPIRITUALITET
Hvad gør man, når man konstant tæn
ker på andres meninger, og når man
ikke kan finde ud af det med venin
der, mænd og sex? Følg Lones rejse
i hjertesorg, nydelses-ekspedition,
swingerklub og soloferie. Hun deler
indsigter om mod, blidhed, spiritua
litet og selvkærlighed, på vejen til et
friere liv. For kvinder, der på et tids
punkt har sagt ja, når de mente nej.
Lone er der ml. 12 og 16.
Følg Lone: Loneonline.dk,
Instagram:
@lonepowerprinsesse_offical
og Facebook.
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MØD FORFATTERNE
LONE RYTSEL

15 16 17

Forfatter, foredragsholder og
coach.
Selvudviklingsbøger med
emner inden for tankens kraft,
visualisering, mentaltræning,
livsdrejebog, fremtidsdagbog
og redskaber til at tage ansvar
for eget liv, helbred og især
stress.
www. lonerytsel.dk

MAJ BJERRE

15 16 17

Lær at modtage kritik – uden at tage
det personligt
Som modtager har vi tendens til at
tage det personligt, når vi modtager
kritik, selvom det ikke altid er person
ligt ment. Det forhindrer os i at lytte
og bruge budskabet positivt.
»Ud fra mottoet: »Lad ikke ros stige
til hovedet og kritik gå til hjertet« har
forfatteren skrevet en letlæst og vel
formuleret bog for en bred målgrup
pe«. Lektørudtalelse, DBC
Oplev Maj Bjerre på NewPub Fag
scenen lørdag.
Læs mere på majbjerre.dk
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MØD FORFATTERNE
MALENE ROSSAU

15 16 17

ARV AF STORHED – et liv i mokkasiner
Biografisk roman om Hakiktas liv fra fødslen på et
reservat i USA til tiden i DK.
www.MOTIVATEme.dk
 Biancatranbergs_bogreol
»… stærk fortælling om viljen til at overleve,
tabet af relationer og søgen efter svar på, hvem
Hakikta inderst inde er.«
 This Fictional Life
»Malene formår virkelig at skrive Hakikta frem…«
 Bogrummet
»Man kan ikke undgå at blive varm helt ind i hjer
tet, når man læser denne bog. Det er en velskre
vet og bevægende bog.«

NEWPUBSTANDEN
ER DOBBELT
KLIMA
KOMPENSERET

Det sker i samarbejde med
klimaorganisationen Climaider.
Dem kan du møde på NewPubstanden alle tre dage, og høre hvor
let du kan kompensere dit eget
klimaftryk.
Det koster ikke alverden –
men det gør en verden til forskel!
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MØD FORFATTERNE
MALIN LINDEBLAD KADIJEVIC
SALLY OG CHARLIE

15 16 17

FORFATTER · ILLUSTRATOR · FOREDRAGSHOLDER

Mit forfatterskab skal bidrage positivt
til den verden, vi lever i.
Kig forbi Sally og Charlies stand på Bogforum 2019, hvor du blandt andet
kan møde Malin Lindeblad Kadijevic, forfatteren bag »Sally og Charlie«,
samt deltage i sjove aktiviteter for både børn og voksne.
Med serien om tvillingerne »Sally og Charlie« vil Malin gøre børn
nysgerrige på verden, både på omgivelserne lokalt og på fjerne kulturer
rundt omkring i verden. På sigt har Malin en vision om, at hele verden skal
oversættes i børnehøjde. Man skal jo starte et sted, og for Malins ved
kommende var stedet hjembyen Dragør.
I juni 2019 udkom Malins anmelderroste bog
»Sally og Charlie på eventyr i New York«.
I forbindelse med Bogforum 2019 udkommer bogen
»Sally og Charlie på eventyr i København«.

facebook.com/sallyogcharlie
instagram.com/sallyogcharlie
www.sallyogcharlie.dk | Tlf.: 31 93 00 00
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27

SELVSTÆNDIG, HVORFOR?
Rie Skovgaard står bag
Forlaget Aksel. Hun
er både forfatter og
illustrator på en ny ‘Læs
Sammen’-serie til børn
og voksne.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Jeg har ønsker til flere dele i produktionen og
kunne ikke finde mig til rette med blot at være
forfatteren. Med mig selv som forlægger kunne
jeg undgå standardisering, så jeg har f.eks. kunnet
vælge et utraditionelt format og farver på alle
sider. I Læs-Sammen-serien ‘Den lille zoolog’ kun
ne jeg desuden eksperimentere med en genre, som
er sin egen i et krydsfelt mellem faglitteratur og
skønlitteratur, og som har tekster til både børn og
voksne. Endelig slap jeg for en lang forlagsproces;
jeg kan godt lide, at der er kort fra idé til handling.
Et godt råd til andre, som vil
skrive og udgive selv?
Stil høje krav til dig selv – og tænk over, hvilken
værdi du ønsker læseren skal få gennem dine bø
ger. Og husk: du er ikke alene. Vi er et helt netværk
af folk, der ønsker hinanden det bedste, og som
gerne deler ud af vores erfaringer.

» Jeg kunne
eksperimentere
med en genre,
som er sin egen.

28

Jesper Sehested er
forfatter og driver eget
forlag, selvom han i 9.
klasse fik 71 fejl i diktat.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Mine bøger er ikke bare papir sat sammen i ræk
kefølge. De er en del af min mission om at vise,
at vi ordblinde sagtens kan, hvad vi vil, selvom
vi ikke er gode til at læse og stave. Mit forlag,
etlivsomordblind.dk, udgiver i øvrigt mere end
bøger, der er fx plakater, foredrag og t-shirts på
varehylden. Det er vigtigt for mig at kunne sætte
retningen og arbejde med mange formater.
Et godt råd til andre, som vil
skrive og udgive selv?
Du skal sætte meget længere tid af, end du tror.
Den ekstra tid løfter bogen fra at være et hob
byprojekt til en bog, der kommer på bibliotekets
hylder og læsernes bogreoler. Så sæt tid af til at
omskrive og redigere, som giver prikken over i’et.
Jeg hader det selv, det bringer minderne frem fra
skolen, hvor der var fokus på stavning, grammatik
og sætningsopbygning. Ikke mine bedste minder.
Men at stå med en bog, hvor du har arbejdet med
de helt små detaljer, så den bare sidder helt i (bog)
skabet, er det hele værd.

» At stå med et værk,
hvor det hele sidder
i (bog)skabet, er
det hele værd.
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MØD FORFATTERNE
MARIANNE TOXBOE
FORLAGET SKOTTERUP

15 16 17

Fiktive spændingsromaner i en histo
risk kontekst.
Forfatteren er aktuel med sin 4.
roman, Forgudet, der foregår i 1969.
Vi følger et søskendepars dramatiske
opgør med faderens overgreb i barn
dommen, og deres vanskeligheder
med at knytte bånd i tidsperiodens
frisatte og uforpligtende parforhold.
Opgøret med faderen ender fatalt og
tilfører romanen et krimiagtigt tvist.
Tidligere udgivelser: Trilogien: Skyg
gespil, Efterladt og Fodspor, om krig
og kærlighed.
www.mariannetoxboe.dk

MARTIN WITT / WITT PUBLISHING

15 16 17

»Der er altid en grund til at smile«
Walter den glade hval, lærer børn
altid at finde en grund til at smile.
NYT NYT NYT
Ny bog ude: HAJEN HANNIBAL
Lancering af nyt faghæfte målrettet
dagtilbud.
En guide til at opfylde de nye krav i
den styrkede lærerplan.
Børnehuset Emdrup/Søgård siger:
Børnene elsker Walter! Lige før de
slås om at hente bogen,
så vi kan læse om Walters oplevelser.
Spørgeboblerne er rigtig gode og
skaber dialog.
www.designbywitt.dk
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MØD FORFATTERNE
MICHAEL VALEUR

15 16 17

Michael Valeur har skrevet Hjemløs om en
stor historisk begivenhed der blev glemt.
En håndfuld hjemløse mødes i Kjellerup i
1928 og beslutter at gå til Christiansborg for
at protestere over deres vilkår. Undervejs
slutter flere sig til protesten og da de når
frem, er de vokset til 15.000 mand. Militæ
ret tager opstilling med maskingeværer på
Københavns tage.
Michael fortæller om begivenheden på
NewPub scenen lørdag den 16. november
kl. 12.
www.forlagetchokoladefabrikken.dk

MILLE SJØGREN

15 16 17

DIGITAL NOMADE – FREELANCER – PODCASTER –
FORFATTER – FOREDRAGSHOLDER
Mille Sjøgren er digital nomade og har
de seneste 7 år styret sin forretning
fra hele verden. Med familien på slæb
har hun arbejdet fra bl.a. en hænge
køje på Bali, den Panamanske jungle
og en autocamper på tværs af USA.
I »Digitale nomader« udfordrer Mille
den måde, vi arbejder og lever på. Hun
stiller spørgsmålstegn ved hverda
gens dogme og giver anvisninger til,
hvordan de fleste af os kan trans
formere tilværelsen til at indeholde
mere eventyr og frihed og lidt mindre
hverdag.
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MØD FORFATTERNE
MOGENS SØRENSEN

15 16 17

Jeg er født i 1957 og underviser på
AOF i både guitar og ukulele.
Tidligere har jeg udgivet Sangbog for
Guitarbegyndere.
I år har jeg udgivet en tilsvarende
bog for ukulele. Denne mini-guitar
fra Hawaii har de senere år fået en
vis popularitet, da den er forholdsvis
nem både at spille og transportere.
Bogen indeholder et udvalg af sange
på tre akkorder og hjælper dermed
begynderen til ikke at vade i de sam
me sange hele tiden.
Udover det er jeg forfatter, mine
bøger vil kunne ses på min stand.

MONICA LYLLOFF

15 16 17

Livet slår en kolbøtte, når der
kommer diagnoser og sygdom
ind i ens familie.
SEJE MOR er en personlig be
retning om at være mor til han
dicappede og psykisk sårbare
børn. Bogen lukker læseren helt
ind i et familieliv, hvor diagno
ser, hjælpemidler og kontakt
med systemet er en del af hver
dagen. »Jeg kunne ikke svinge
en tryllestav og få diagnoserne
til at forsvinde. Men jeg kunne
vælge at ændre mig, min tilgang
til livet og måden at være i fami
lien på«, citat fra bogen.
www.monicalylloff.dk
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MØD FORFATTERNE
MORTEN THOR HANSEN

15 16 17

Præsenterer sin nye spændingsroman
Den helt nye »Hadets Onde Cirkel« er en selv
stændig fortsættelse til forfatterens debutroman
»Bernsteins Hemmelighed« fra 2015. Dengang
skrev bl.a. Bogfidusen.dk: Jeg skal da lige love for at
vi får valuta for pengene – og gav den 5 stjerner. I
2017 udkom »Colombia«, en sci-fi/spændingsroman
hvorom Fyens Stiftstidende skrev: Romanen er
uhyre fornemt velskrevet – og gav den fem stjerner
med på vejen.
www.mortenthorhansen.dk

PERNILLE JUHL

15 16 17

Forfatter, Pernille Juhl, er bogaktuel
med ‘Marens vilje’, som handler om en
af Danmarks store kvindeskikkelser,
Maren Sørensen (f. 1882). I 1952 blev
hun belønnet med ridderkorset for sin
enestående indsats i grænselandet.
Anmelder Henrik Tjalve, Dagbladenes
Bureau, skrev: »Set med mine øjne
rummer »Marens vilje« et enestående
stof.«
Pernille Juhl har tidligere udgivet
den anmelderroste ‘Gråstenertrilogi’,
hvor anmelder Jette Landberg, DBC
skrev: »Jeg blev mindet om tv-serien
Matador«.
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MØD FORFATTERNE
PERNILLE KIM VØRS

15 16 17

Pernille Kim Vørs er en anmelderrost
erotisk forfatter som også har udgivet
på engelsk.
Anmelderes ord:
»Jeg har en fornemmelse af, at jeg lige
har læst en bog, hvor Jojo Moyes »Mig
før dig« mødte »Sons of Arnachy« – med
et lille tvist af »Romeo og Julie«…«
»Ikke et øjebliks tøven i det skrevne
ord«
»En tur i følelsernes vold«
»Must read«
»Fedt univers«
Der er flere tilter at finde på standen

PERNILLE T. BOLDEMANN

15 16 17

»Skal vi lege?«
De sagde »han« var død. De sagde det
nok bare var en psykisk nedbrydelse,
grundet den grufulde hændelse for 13
år siden. Men hvem kommer brevene
så fra? Og hvorfor er Zeb pludselig
blandet ind i denne Michels rod, når
han har sit eget forkvaklede liv at få
styr på? De siger at Børneslagteren
vil have hævn og Gud nåde og trøste
dem der stiller sig i vejen.
Jonas glaner hver aften drømmende
op på stjernerne, imens livet passerer
forbi. En dag får han en livsomvæl
tende idé.
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SELVSTÆNDIG, HVORFOR?
Monica Lylloff er jurist og
står som samfundsdebattør bag kampagnen
#enmillionstemmer.
Hun er debuteret som
selvstændig forfatter med
bogen ‘Seje Mor’.

Hvorfor valgte du selv at etablere et forlag?
Jeg begyndte faktisk med at kontakte traditionelle
forlag. Efter nogle afslag med den begrundelse, at
min bog lød som en ‘smal udgivelse’, googlede jeg
‘selvudgivelse’ og stødte på netværket Newpub.
Det tiltalte mig at udgive selv: Styre hele proces
sen, herunder den efterfølgende markedsføring,
og at fortjenesten ved salg af bogen er min. Selv
om min bog ‘Seje Mor – En fortælling om livet med
3 børn med særlige behov’ er en personlig historie,
så er jeg ikke enig i, at emnet er smalt. Ifølge KL
har hver femte dansker et handicap i større eller
mindre grad …
Hvad glæder du dig mest til
ved årets Bogforum?
Det er første gang, jeg skal på Bogforum. Nu
som forfatter. Jeg glæder mig til at møde andre
Newpubbere og messegæsterne og fortælle om
min historie. Jeg har meget på hjertet, hvilket jeg
ofte tager ud og holder foredrag omkring.

» Det tiltalte mig
at styre hele
processen selv.

34

Knud Lindholm Lau driver
selskabet tekst og tale
aps med taleundervisning
og kommunikationsrådgivning. Firmaet er
knopskudt til forlag.

Hvorfor valgte du blive et forlag?
Fordi ingen forlag turde udgive LTI, og det var
nødvendigt at få den jødiske Victor Klemperers
bog om Det Tredje Riges sprog ud i en tid med
stigende fremmedfjendtlighed. De professionel
le tog fejl: vi trykker nu tredje oplag efter 6000
solgte eksemplarer. Jeg kaldte mig dengang for
‘éngangsforlægger’, men det blev sidste år til end
nu en udgivelse, min egen »Bare fordi at – sprog
og forestillinger i udlændingedebatten«. At kunne
skrive filterløst er berusende. Og farligt, men et
meget kompetent hold af testlæsere, layouter
og korrekturlæser samt fyrre eksperter gav mig
mere modspil, end en forlagsredaktør havde haft
mulighed for.
Hvad glæder du dig mest til
ved årets Bogforum?
At tale med læsere, om de måtte være enige eller
uenige. At byde velkommen til en gæstevært hver
hele time på min stand. Og så selvfølgelig også til
vort arrangement på scenen, hvor vi med ord og
musik om faste vil vise, at naboens religiøse prak
sis kan have gode grunde og funktion. Forskning
viser, at kendskab giver venskab.

» De professionelle
tog fejl; efter 6000
solgte eksemplarer
trykker vi nu
tredje oplag.
I NTERV I E W

MØD FORFATTERNE
PIA SIGMUND

15 16 17

DANSKE UNGE. Gode historier om
den danske mangfoldighed
Det store flertal af unge med ind
vandrer-flygtningebaggrund klarer
sig godt. De er flittige og uddan
ner sig. De er en gevinst for vores
samfund.
PIA SIGMUND er historiker og
fortæller. Hun kunne ikke genkende
sine unge venner i mediernes dårli
ge omtale. I 22 personlige historier
fortæller hun om de unge: Kan de
vise vejen til god integration? Histo
rierne understøttes af den nyeste
statistik.

JAKOB VEDELSBY

15 16 17

Præsenterer bagkataloget
Skyggespor »Skøn, skør og skræmmende læseoplevelse« (Berl)
Menneskeloven »Sproget gnistrer og skaber fryd« (KD)
Bjergene i horisonten »Rørende og smuk fortælling« (Berl)
Verden i verden »Sanseligt stimulerende prosa« (KD)
Du og jeg »Kosmisk kærlighedshistorie« (JP)
Himlen må vente »Magt over sproget og erfaren indsigt« (Pol)
Jakob har udg. 6 romaner, 3 fagbøger og er oversat til 8
sprog. Han er tidl. formand for Dansk Forfatterforening og
freelanceskribent.

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
RIE SKOVGAARD / FORLAGET AKSEL

15 16 17

FORFATTER • ILLUSTRATOR • FORLÆGGER

Savner du begynderlæsning på en ny måde?
»Den lille zoolog« – NYHED!
LÆS-SAMMEN er sjov læsetræning, der skaber gode læsevaner.
• De fire første bøger lanceres på BOGFORUM 2019.
• I bøgerne møder du dyr du frygter, elsker og respekterer.
• I hver bog får dit barn en masse viden som kan imponere vennerne.
• Bøgerne har tekstafsnit for den helt nye læser og tekstafsnit for den mere
rutinerede læser.

Ønsker du at styrke dit barns sprog og fantasi?
»Bogen om alting, ingenting, Emil og dragen«
– ta’ dit barn med i fortællerlegen.
Anmelderrost guide indeholder alt,
hvad der skal til for at lave fortællinger.
• Undervejs vil du opleve at dit barns sprog og fantasi
vokser, samtidig med at dit barns selvværd øges.
• Anbefales af talepædagoger, bloggere, forældre,
bedsteforældre og børn.

Du kan læse mere om forlagets bøger på forlaget-aksel.dk
FORLAGET AKSEL
Facebook.dk/forlagetaksel
+45 6035 3076
rie.skovgaard@gmail.com
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MØD FORFATTERNE
RIKKE HØGSTED

15 16 17

En bog til dig, der arbejder i et
mentalt højrisikojob – det vil sige
et job, hvor man bliver konfronte
ret med ulykker, trusler, traumer,
overgreb, død eller andre voldsomme
begivenheder gennem sit møde med
kriseramte eller traumatiserede men
nesker eller et job, som på en anden
måde stiller store krav om indlevel
se og om at håndtere smertefulde
følelser.
Nicole K. Rosenberg, psykolog og adj.
professor:
» … er en energisk, charmerende og
faglig velfunderet bog«
www.belastningspsykologi.dk

SISSE K. IBSEN

15 16 17

 Fyens Stifttidende
»Mere end en opremsning af facts. Mange
eksempler på, hvordan andre allerede har taget
deres personlige valg.«
 »Lå i min taske hele den uge, der gik,
fra min mor døde til hun blev bisat.«
 Bognørden
Bibliotekernes vurdering:
»Særdeles nyttig bog, bør anskaffes alle steder«
Obs: Få forfatterens 10 tips til en bedre afskeds
dag på NewPub-scenen
Kan læses i akut eller i god tid
www.begravelseforbegyndere.dk

U DSTI LLER E
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MØD FORFATTERNE
ULRIKA LOUISA BJERREGAARD,
AUGUSTA PUBLISHING

15 16 17

En kærlighedserklæring til Aarhus
Mød forfatter, L. Sherman aka Ulrika
L. Bjerregaard, der har sat smilets by,
Aarhus på landkortet i den populære
Fortabt i #aarhus serie. Serien er
udkommet i tre bind: Fortabt i Dig,
Fortabt i Os og Fortabt i Ham, og
flere er på vej.
Hun er bogaktuel med to nye romaner
også sat i Aarhus. En ungdomsroman,
hvor en pigen, Wilmas nutid flettes
ind i tipoldemorens fortid samt en
voksenroman, der også flirter med
nutid, datid, og begrebet soul-mates:
Du Var Min.

VAGN KIRKESKOV

15 16 17

Livets labyrint – en bog om vores personlige
udfordringer og problemer – fra modgang og
krise til medgang og lykke.
Første bog i serien »Livets labyrint« med
fortællinger om hvordan kvinder, mænd og par
fik hjælp gennem psykoterapi til større indsigt
i eget liv og bedre forståelse af andres liv. Som
læser sidder du i terapirummet og lever med
i dialogen, tårerne og vreden når tvivlen og
angsten om fremtiden udviskes og erstattes
af forventninger til et nyt og meningsfuldt liv.
Flotte anmeldelser fra psykologer/terapeuter.
LivetsLabyrint.dk
KirkeskovPsykoterapi.dk
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MØD DE SELVSTÆNDIGE BOGFOLK
KARSTEN PERS

15 16 17

SKRIVERÅDGIVER
1) Du skal ikke tænke på det, du skriver,
som en bog!
2) Du skal ikke tænke på dig selv som forfatter
3) Du skal ikke begynde med en disposition
4) Du skal ikke kunne »skrive«
5) Du skal ikke læse mere
… det er bare de første af Karsten Pers’ mange
forfriskende og overbevisende råd til at få glæde i
skriveprocessen og skrive originale fagbøger. Selv
har han solgt mere end 80.000 bøger.
Køb den lille blå i NewPub Boghandlen eller ved
Skriv & Udgiv Scenen, hvor Karsten optræder dag
ligt med sin inspiration. Og kom godt i gang med
din egen bog nu!
Skriv & Udgiv Scenen:
Fredag 17:30
Lørdag 14:00
Søndag 13:30
Læs mere om rådgivning og kurser
på www.karstenpers.dk

Karsten Pers er ud over skrivecoach også
serie-iværksætter og stifter af NewPub-netværket.
Han sidder i følgegruppen til Kulturministeriets Bogpanel og er modtager af SAXO Innovationsprisen.

Mød også Karsten Pers og medforfatter Dorte
Fischer i samtale med Kasper Larsen, KLS Pure
print, om bæredygtig bogproduktion.
Babykalenderen som har solgt over 60.000 eksem
plarer er verdens første Cradle to Cradle certifice
rede bestseller.

NewPub Fagscenen: Fredag 11:30
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MØD DE SELVSTÆNDIGE BOGFOLK
KARINA MOSEGÅRD

15 16 17

Illustrator Karina Mosegård mestrer
en bred vifte af teknikker og udtryk
og arbejder både med traditionelle
medier og digitalt. Med sin alsidighed
illustrerer hun både videnskabeligt
indhold, undervisningsmateriale og
de mere fabulerende universer som
eventyr og Comic.
Online portfolio:
www.peacock-illustration.com/
www.linkedin.com/in/
karina-mosegard/
www.instagram.com/
peacock_illustration/

PER RASMUSSEN

15 16 17

Coffee table bøger
Når Lyset Bryder Frem
En smuk bog med fotos fra kendte som ukendte ste
der på Sydsjælland fotograferet i dagens første lys.
Moments
En bog fyldt med enestående fotos af livet ved de
sydøstdanske kyster. Alle fotos er fotograferet fra
kajak.
Dark Sky
Denne bog er først færdig til bogmessen.
Møn og Nyord som har fået det internationale
stempel som Dark Sky område er fotograferet i det
naturlige »lys« fra månen og stjernerne.
rasmussen.foto@me.com
per-rasmussen.com

U DSTI LLER E
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NEWPUB NETVÆRKET –
HVEM, HVAD, HVOR?
Hvad er NewPub?
NewPub er et dansk netværk af nu godt 3000 skrivende og
bogfolk, med formålet at hjælpe hinanden med viden om alt ved
rørende produktion, salg og markedsføring af bøger.
Hvorfor findes netværket?
NewPub blev stiftet i 2011, fordi der var et åbenlyst behov
for at dele viden og erfaringer om alle de nye muligheder som
internettet og digitaliseringen skabte for forfatterne: E-bøger,
lydbøger, digitaltryk, print-on-demand, Amazon, web-butikker,
selvudgivelse osv. Siden 2016 har NewPub desuden organiseret
sit fælles standområde, som en god og billig mulighed for mange
selvstændige og mikroforlag til at udstille på Bogforum.
Hvad betyder navnet?
NewPub er vores forkortelse af New Publishing. Bogbranchen
er midt i en komplet revolution, hvor mange gamle kulturer og
forlag går til, mens mange, mange nye muligheder åbner sig. Og
forfatterne har i dag fået muligheder for at vælge deres sam
arbejdspartnere samt bevare kontrollen over deres egne bøger
og rettighederne til dem.
Kan jeg blive medlem?
NewPub netværket er åbent for alle forfattere – også »in spe« –
og det er åbent for alle, der på anden måde har aktiv tilknytning
til skriveri og bogbranche. Ved indmeldelse i Facebook-gruppen
skal man blot udfylde et lille indmeldelsesskema.
Hvad koster det?
Ingenting, det er gratis at være medlem. Pointen er, at forfat
tergerningen som oftest er brødløs, og når vi ikke har råd til
kurser og konsulenter, så kan vi jo hjælpe hinanden i stedet. Det
»ensomme forfatterliv« er pludselig heller ikke så ensomt mere.
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Hvem er typisk med i NewPub?
Flertallet af medlemmer er forfattere inden for alle genrer –
både dem som har udgivet og dem som skriver på deres første
bog, og også mange som samtidigt udgiver på forlag eller tidli
gere har gjort det. Og så er vi rigtig mange grafiske designere,
illustratorer, redaktører, korrekturlæsere, forlæggere, trykkere,
bibliotekarer, journalister, rådgivere, forskere, embedsmænd
osv. Alle sider af den danske bogbranche er repræsenteret i
NewPub.
Hvor taler medlemmerne sammen?
Vi benytter helt primært Facebook. Vi har to fælles Facebook
grupper – en hovedgruppe til faglig videndeling, som alle er med
i, og en opslagstavle til annoncering og efterlysning. Og så har vi
10 Facebook-lokalgrupper, hvoraf en del nu også holder jævnli
ge træf, temamøder og virksomhedsbesøg. Vi mødes derfor til
lokale møder over det meste af landet.
Man er nødt til at have – eller oprette – en Facebook-profil for at
blive medlem.
Er NewPub et godt sted at få solgt mine egne bøger?
Nej. NewPub er et kollegialt netværk. Vi er ikke målgruppe for
hinandens bøger eller services, medmindre de er direkte rela
terede til at producere og udgive bøger. Salg og reklame er som
udgangspunkt uønsket.
Se mere her:
www.newpub.dk
www.facebook.com/groups/newpub/

N E W PU B
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CLIMAIDER
BLIV KLIMAPOSITIV I DAG!
Selv om du tilstræber at leve mere bæredygtigt,
vil du som borger i et moderne velfærdssamfund
stadig forårsage en betydelig CO2-udledning. Den
kan du til gengæld kompensere for – og det er både
vigtigere, billigere og nemmere end mange tror:
• Returrejse til Rom – fra 75 kr.
• Bil med gennemsnitligt kørselsmønster – fra
15 kr./md.
• Husholdning med to voksne og to børn – fra
170 kr./md.
Begynd selv at klimakompensere nu! Og gør det
»dobbelt op for klimaet«
– så løsningerne kan tage fart!
Hør eksperter og forfattere hver formiddag på
NewPub Fagscenen fortælle om alt det, du kan
gøre for at hjælpe klimaet, og kom med alle dine
spørgmål på Climaiders stand på NewPub området,
hvor du også kan få udregnet dit klimaaftryk og
starte din kompensation med det samme!
NewPub Fagscenen
Fredag 11:00
Lørdag 10:30
Søndag 10:30

Kompensér og få
stickers til bil, kuffert,
postkasse m.m.

Climaider standen B3-001
www.climaider.com

Climaider er en dansk klimaorganisation med formål at arbejde
for en positiv klimaudvikling. Climaider udspringer af Rensti.dk,
som siden 2018 har hjulpet mange danske husholdninger og
virksomheder med at kompensere deres CO2-udledning.
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MØD MIKROFORLAGENE
ALIAS FORLAG

15 16 17

Forlaget specialiserer sig i illustreret
skønlitteratur, både nyoversættelser
af klassiske, franske romaner og ny,
dansk litteratur for voksne og børn.
På standen findes bøgerne »Kame
liadamen« af Alexandre Dumas d.y.,
novellesamlingen »Byens bænke –
København« af Rikke Aarøe Carlsen,
»Lourdes« af Emile Zola, alle med
farveillustrationer, og »Sidste dag
for en dødsdømt« af Victor Hugo (ikke
illustreret).
Desuden børnebog med tegninger i
sort/hvid »Musen Magnus i Venedig«
om en tidsrejsende mus.

NEWPUB
Vi deler
viden og
erfaring

Selvstændige forfattere

Ghostwritere

Forfattere på forlag

Trykkere

Forfattere på vej

Bogbindere

Bibliotekarer

Distributører

Boghandlere

Korrekturlæsere

Journalister

Oversættere

Grafikere
www.facebook.com/
groups/newpub/
www.newpub.dk
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Illustratorer
Redaktører
Skrivecoaches
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MØD MIKROFORLAGENE
CHARACTER PUBLISHING
Bøger for børn, unge
og forældre.
Kom og hils på,
snak med redaktøren,
og få et godt tilbud
med hjem

15 16 17

»Hvad himlen kan fortælle os:
Videnskabshistorier for børn«
En tour de force gennem
videnskabens historie sammen
med 8-årige William, som mod
sin vilje må tilbringe en uge af
sommerferien hos sin tante
Gunvor ... Ikke lige drømmefe
rien. I starten mødes de to kun
over måltiderne, og tanten er
ret tavs og indelukket – indtil
William taber et glas, mens de
står og vasker op ...

»#dkgame – historier fra den
danske spilbranche«
#dkgame er det hashtag på
Twitter, hvor den danske
computerspilbranche mødes.
I denne bog møder du en lang
række af de mennesker, der
arbejder med at lave spil i
Danmark – fra de små indies til
AAA-producenterne.

»En Minecraft-zom
bies dagbog«
Zack er 12 år gammel og
zombie. Minecraft-zom
bie. Som skriver
dagbog. Om venner og
fjender. Om kærester og
kadavere. Om grise og
golemer. De førstre tre
bind er ude nu. Bøger
ne er målrettet nye
læsere.

U DSTI LLER E
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MØD MIKROFORLAGENE
FORLAGET PÅ TREDJE,
LARS PRYDS & LISBETH TOLSTRUP

15 16 17

Vores passioner:
grafisk design
og tekstilkunst
Som forlag og grafisk tegnestue
har vi i mere end 25 år samar
bejdet med kunstnere, museer,
kunsthåndværkere, forfattere og
foreninger. Vi elsker bøger, hvor
der er kælet for såvel indhold som
udseende og færdiggørelse.
www.fp3.dk

FORLAGET RAVNEROCK

15 16 17

Mikroforlaget der tør udgive smalle bøger
www.ravnerockforlaget.dk
https://www.facebook.com/ravnerockforlaget/
https://twitter.com/ravnerock
https://www.instagram.com/forlagetravnerock/
post@ravnerockforlaget.dk +45 41424939
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MØD MIKROFORLAGENE
FORLAGET BLUE PEARL BOOKS
Blue Pearl Books – et lille forlag,
som udgiver pædagogiske bøger
til børn, voksne og pædagogisk
personale.

15 16 17

Gode bøger
har et
langt liv

• Udviklingspsykologi og be
tydningen af tilknytning for
barnets udvikling
• Naturens betydning, barnets
udvikling og hvordan vi kan
arbejde pædagogisk udendørs
• Musik og sang der følger årets
rytme og en sangbog med
lydfiler til alle sange
• Eventyr, leg og fantasi i børns
dagligdag
www.bluepearlbooks.dk

FORLAGET CASU.DK
V/SUSANNE LØFGREN

15 16 17

Forlaget Casu.dk udgiver bøger om
Bachs Blomsterremedier. Dette
naturlige system bruges af millioner
verden over til ‘emotionel hjælp til
selvhjælp’. De 38 remedier bruges
til at afbalancere hverdags-stress,
usikkerhed, ængstelse, jalousi, vrede
m.m. Der er ingen bivirkninger, og de
kan gives til børn, voksne og kæledyr.
Susanne Løfgren leder Den Interna
tionale Bachterapeutudddannelse i
Skandinavien, og giver i sine 4 bøger
30 års erfaring i brug af Bachremedi
erne videre.
Læs mere www.casu.dk

U DSTI LLER E
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MØD MIKROFORLAGENE
FORLAGET C LARE
/ DORTE MERETE ASBJERG

15 16 17

Forlaget Clare har siden 2001 udgivet den
amerikanske forfatter Elizabeth Clare
Prophets spirituelle bøger, oversat til dansk.
• Menneskets Aura
• Hjertets Alkymi
• Karma og reinkarnation
• Den Violette Flamme
• Lydens skabende kraft
• Hvordan vi kan samarbejde med Englene
• m.fl ...
Alle bøger fås i E-pub udgave og kan læses på
de forskellige digitale enheder.
Bøgerne kan købes i alle boghandlere.
kontakt@forlagetclare.dk
www.forlagetclare.dk

GRIFFLE

15 16 17

Gode bøger er godt selskab
Griffle er et århusiansk mikroforlag med
fokus på søvn, sind og krop.
Eventyr, fantasi og den svære kærlighed.
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MØD MIKROFORLAGENE
LIVSBOG.DK V. JØRGEN PETER VOLT

15 16 17

Gaven ingen andre kan give
Tænk hvis vi vidste, hvad vores for
fædre havde oplevet. Hvad de følte
og tænkte. Så kunne vi bedre forstå
dem og os selv.
Fortæl din personlige historie og få
den udgivet i professionelt layout
og tryk. Det skylder du dig selv,
dine børn, dine børnebørn og deres
efterkommere.
Gør det hellere nu. En dag er det
måske for sent.

PILGAARD PUBLISHING
Pilgaard Publishing er specialiseret i retro
digitalisering af gammel dansk litteratur,
dvs. tage gammel og ofte glemt dansk
litteratur og digitalt restaurere denne, så
den bliver tilgængelig for nye generationer
af læsere.

U DSTI LLER E

15 16 17

Ud over digitaliseret litteratur, udgives en
række fysiske bøger, med historier som for
laget gerne så udgivet på dansk. Delvis fordi
nogle af dem er litteraturhistorisk interes
sante, men mest fordi de er underholdende
læsning.
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MØD MIKROFORLAGENE
FORLAGET JERNS PURV
/ STIG TROELSEN

15 16 17

Novellesamling, Nu kunne hun godt
gå hjem af Anette Leck Bachmann:
Fortælling efter fortælling indføres
vi i et hverdagsdrama i et næsten
hermetisk lukket univers, hvor jeg’et
foretager små raids i kvarteret, på
caféen og i supermarkedet.
Digtsamling: Snapshots fra rumhi
storien af Stig Troelsen: Et sammen
sat bind digte, der varierer mellem
prosaiske og lyriske former. Bogen
tematiserer livsvilkårene, samtiden,
det fysiske og det metafysiske.

SANDT LIV I GUD

15 16 17

SANDT LIV I GUD
udgiver danske oversættelser af den internationalt
kendte forfatter Vassula Rydéns bøger
• MIN ENGEL DANIEL – samtaler med en
skytsengel
• SANDT LIV I GUD – Guds ord til vor tid
• ENHED – KÆRLIGHEDENS KRAFT – uddrag fra
Sandt liv i Gud budskaberne
• HIMLEN ER VIRKELIG, HELVEDE LIGESÅ –
Vassula fortæller om sin utrolige vandring fra
feteret tennisspiller og diplomatfrue til vor tids
kendteste profetskikkelse
www.tlig.org
www.sandtlivigud.dk
www.facebook.com/SandtLiviGud.dk
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BULLS GRAPHICS
TRYKKER DINE
BØGER I SAMARBEJDE
MED FINIDR

BESØG BULLSGRAPHICS.DK • 24 92 95 50 • MARTIN@BULLS.DK

Siden 2013 har Bulls Graphics repræsenteret Finidr, som har en unik bredde i sit
produktrepertoire. Finidr ligger i Tjekkiet og er mellemeuropas største bogproducent.
Trykkeriet har flere miljø- og kvalitetscertificeringer, og deres produktion er baseret
på Lean-konceptet for at bestræbe sig efter at altid levere høj kvalitet og sikre leverancer.

