
Forfattercentrum
Arrangører af oplæsningsarrangementer kan søge om støtte til forfatterhonorar ved enkeltstående oplæsningsarrangementer.

Litteratur

Frister
01.02.2012
01.05.2012
01.08.2012
01.11.2012

Bemærk de ændrede frister pr. 1. februar 2012. Se mere nedenfor. Der kommer nyt ansøgningsskema i slutningen af uge 2.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af alle, der arrangerer enkeltstående oplæsningsarrangementer i Danmark med danske forfattere, som
præsenterer egne værker.
Der kan søges om støtte til tre arrangementer pr. ansøgningsfrist. En arrangør kan kun søge om støtte til ét arrangement med
samme forfatter pr. år.

Der kan ikke ydes støtte til:

arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Støtte til arrangementer med flere deltagere skal søges under De
generelle midler

arrangementer, der indgår i den daglige drift af skole, højskole eller aftenskole

arrangører af egentlige oplæsningsprogrammer af mere permanent karakter og arrangører af festivaler skal søge under De
generelle midler

arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og
hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger

foredragsarrangementer

mere end ét arrangement med samme forfatter og samme arrangør pr. år

Det er kun arrangøren, der kan søge, andre kan ikke søge på vegne af arrangøren.

Formålet med ordningen
At sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet.

https://web.archive.org/web/20120620011503/http://www.kunst.dk/
https://web.archive.org/web/20120620011503/http://www.kunst.dk/kunststoette/?tx_lftilskudsbase_pi7%5Barea%5D=6


Sådan vurderes din ansøgning
Forudsætningerne for honorarstøtte er:

at der er tale om danske forfattere med mindst to værker som eneforfatter udgivet på et forlag, der er økonomisk og
redaktionelt uafhængigt af forfatteren

at der er tale om et arrangement med en dansk debutant, som har debuteret på et forlag, der er økonomisk og redaktionelt
uafhængigt af forfatteren, og hvor arrangementet finder sted inden for 12 måneder efter debutudgivelsen

at arrangøren ikke selv læser op ved forfatterarrangementet

at ansøgende arrangør bidrager med rejse- og opholdsudgifter til de deltagende forfattere og kan dokumentere herfor

at arrangementet annonceres og er offentligt tilgængeligt

Alt andet lige vil udvalget prioritere at sikre, at der også er en spredning i hvilke forfatterskaber, der præsenteres rundt om i landet.

Hvem vurderer din ansøgning?
Statens Kunstråds Litteraturudvalg uddeler penge efter ovenstående kriterier.

Hvor meget kan der søges om?
Arrangementer med én forfatter støttes med 5.000 kr. Ved arrangementer med flere forfattere kan der ydes 4.000 kr. i støtte pr.
forfatter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden. I denne oplyses blandt andet hvilken forfatter, der søges til, hvor og hvornår
arrangementet finder sted, forfatterens seneste to værker, samt hvad forfatteren vil læse op af.

Alle relevante felter skal udfyldes. Ansøger bedes være særligt opmærksom på, at ansøgningen sendes rettidigt i forhold til
ansøgningsfristerne.

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af
ansøgningen. 
Såfremt alle kriterier er opfyldt, vil du få tilsendt et tilsagnsbrev ca. tre uger efter ansøgningsfristen. Pengene vil herefter blive
udbetalt til ansøgende arrangørs NEMkonto.

Afslag udsendes ligeledes tre uger efter ansøgningsfrist.

Ansøgningsfrister
1. februar 2012 for arrangementer i marts, april, maj og juni
1. maj 2012 for arrangementer i juli, august og september
1. august 2012 for arrangementer i oktober, november og december
1. november 2012 for arrangementer i januar, februar og marts 2013

Ansøgninger, der ikke er indsendt rettidigt, vil få afslag.

Ansøg
Ansøg

Se tidligere tildelinger
Modtag mail om frister

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum-10-aarlige-frister/
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Spørgsmål & svar
Er det kun arrangementer med skønlitterære forfattere, der kan søges tilskud til?
Kan man søge tilskud til transportudgifter?

Video

Det Kongelige Bibliotek har brugt puljen til at få blandt andre Naomi Wolf til at holde oplæg. 

Kontakt
Kulturstyrelsens Litteraturcenter
litteratur@kunst.dk
3374 4500

Kontakt os
Statens Kunstfond og Statens Kunstråd

H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

+45 33 73 33 73

ks@kunst.dk
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