
4 N E W PU B SCEN ERN E

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 FORMID-
DAG 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  –  
h v e r  F o r m i d d a g
Selvstændige fagfolk og forfattere fortæller om deres fagbøger 
og specialer. Emnerne spænder fra klimakompensation over den 
store hjemløsemarch til børneyoga og træsnitning.

s k r i v  &  u d g i v  s c e N e N  –  
h v e r  e F t e r m i d d a g 
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 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«. BollJohansen 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.

s
k

r
iv

 &
 u

d
g

iv
 s

c
e

N
e

N 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 printmuligheder, materialer og levering, der tager miljø 

og 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 skrivecoach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7 

vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter peptalken. 
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N 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.
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N 14:00 Karsten Pers Skriv din fagbog med mod, glæde og succes. Få overraskende råd 

fra den erfarne skrivecoach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7 

vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter peptalken. 

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 

fondsstøtten? Fordele og ulemper drøftes, praktiske tips gives.

15:30 James Eliason,  

Martin Oesten

Miljøvenlig og klimaneutral bogudgivelse. Bulls Graphichs gennem

går nye printmuligheder, materialer og levering, der tager miljø 

og 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.

SCEN EPROGR A M LØ RDAG
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N 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.
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N 13:30 Karsten Pers Skriv din fagbog med mod, glæde og succes. Få overraskende råd 

fra den erfarne skrivecoach. Og lær at undgå »fagforfatterens 7 

vildveje«. Der er tid til spørgsmål efter peptalken.

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, YouTubefilm 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’medhjeminspira

tion fra erfaren coach til hvordan du kan gøre dine bogdrømme 

konkrete, hvilke muligheder du har, og hvad du selv kan gøre!

16:00 Bjarne Kim Pedersen, 

Dansk Forfatter forenings 

Haiku gruppe

Dansk Forfatterforenings Haikugruppe giver smagsprøver på 

haiku. Hvordan og hvorfor skriver og udgiver vi noget af det smal

leste af smal lyrik (Haiku).
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