
 
Skriv Ditt Liv/fortsättning! 
Fördjupande workshop  
4-6 februari 2022 i Stockholm 

 
EN VINTERHELG FÖR DIG OCH DITT SKRIVPROJEKT.  
TEMA: Skrivprocess och etiska dilemman i det biografiska skrivandet 
Till denna kurs tar du med dig en biografisk text som du vill komma vidare 
med. Det kan vara en del av ett skrivprojekt eller livsberättelser du börjat med 
på en tidigare kurs. Under helgen får du feedback från kursledare och övriga 
deltagare och inspiration för att komma vidare. Du får skicka in texter i förväg 
så att alla hinner läsa. Mer info om det när du fått en plats på kursen.   
På söndagen får vi besök av författaren Solveig Bergquist-Larsson, som skrivit 
den delvis självbiografiska romanen ”Ögona Böj” från 2012. Med Solveig talar 
vi om de etiska överväganden en författare måste göra när hen skriver om 
människor i sin närhet. Vad kan man berätta? Måste de inblandade få läsa?  
 
TID: 
4-6 februari 2022, fred kl 18-21, lö-sön kl 9.30-16 
OBS! Se till att du kan delta under hela kursen. 
 
PLATS: 
Katarinahuset, Eastmanvägen 35, 1 tr, Stockholm 
(Sabbatsbergsområdet, nära Vasaparken. Ej hiss.) 
T-bana S:t Eriksplan.  
 
KOSTNAD: 
3100 kr. Moms tillkommer för firma/företag. Kaffe, te och frukt ingår. 
 
TA MED: 
Eget skrivblock och pennor som du trivs med.  
Egen lunch. Mikro och kylskåp finns. Affärer & matställen i närheten. 
 
HANDLEDARE: 
Kersti Björkman, skrivpedagog, dramatiker och berättarcoach med lång 
erfarenhet av att lotsa genom berättandets och skrivandets labyrint.  
 
ANMÄLAN  
till info@ordburken.com eller 0739-630227. Ange namn, adress, mobil samt om 
du är firma el privatperson. Sista anmäln.dag 15/1 eller när kursen är full.  
 
Anmälan är bindande. Så snart du fått besked om att kursen blir av betalar du in 
anmälningsavgift 700:- till plusgiro 103 96 15-8 Kersti Björkman för att behålla din 
plats. Faktura på resterande kursavgift skickas ut 3 veckor före kursstart och skall 
betalas inom 14 dagar. Återbetalning av kursavgift mot uppvisande av sjukintyg. 
Anmälningsavgift återbetalas ej.  Ingen återbetalning om kursen påbörjats. Om en kurs 
ställs in återbetalas hela avgiften. 
 
VÄLKOMMEN! /Kersti Björkman /Ordburken: www.kerstibjorkman.se 


