
Är du en av framtidens författare? I det virtuella växthuset får du
träffa andra spännande ordkonstnärer och växa som skribent. Att
skriva och läsa är härligt i sig, men att göra det tillsammans med

andra likasinnade är rent magiskt!

Begränsat antal platser (10 pers./grupp), anmäl dig här: www.ordkonst.fi

Växthus för 
skrivande tonåringar

Under våren 2021 samlas skrivintresserade unga från hela
Svenskfinland i ett virtuellt växthus för unga författarfrön och -plantor.  

Litteraturfyrverkeri för författarfrön 
(13–15 år)

Spirar det ett litet författarfrö inuti dig? Har du lust
att låta fröet gro till något mera? 

Då är Litteraturfyrverkeriet något för dig!
Under tio träffar kastar vi oss hejdlöst in i olika

texttyper och leker kravlöst med dem. Fanfiction,
skräck, fantasy, romantik, äventyr, deckare, realism

och magisk realism; dikter, noveller, dramatik –
vad vill du pröva på? 

Förutom träffarna får du individuell respons på en
text som du bearbetar vidare.

Distansträffar onsdagar kl. 16.30-18.00, start 20
januari 2021 med paus v. 8–9 för sportlov

Skrivskolning för författarplantor 
(16–18 år)

Håller dina författardrömmar på att slå ut i full
blom? Funderar du över hur man omedelbart

fångar man läsarens intresse eller hur man
skapar komplexa karaktärer? Väcker liv i en miljö,

formulerar trovärdig dialog? Under tio träffar
pratar vi text, skriver kreativa

inspirationsuppgifter och bekantar oss med
berömda exempel ur litteraturen.

Förutom träffarna får du personlig respons på
dina egna texter.

Distansträffar måndagar kl. 17.00-18.30, start
18 januari 2021 med paus v. 8–9 för sportlov

Litteraturfyrverkeri för författarfrön
(13–15 år)

Spirar det ett litet författarfrö inuti dig? Har 
du lust att låta fröet gro till något mera? Då 
är Litteraturfyrverkeriet något för dig! Un-
der tio träffar kastar vi oss hejdlöst in i olika 
texttyper och leker kravlöst med dem. Fan-
fiction, skräck, fantasy, romantik, äventyr, 
deckare, realism och magisk realism; dikter, 
noveller, dramatik – vad vill du pröva på?
Förutom träffarna får du individuell respons 
på en text som du bearbetar vidare.
Distansträffar onsdagar kl. 16.30-18.00, 
start 20 januari 2021 med paus v. 8–9 för 
sportlov

Skrivskolning för författarplantor
(16–18 år)

Håller dina författardrömmar på att slå ut i 
full blom? Funderar du över hur man ome-
delbart fångar man läsarens intresse eller 
hur man skapar komplexa karaktärer? Väck-
er liv i en miljö, formulerar trovärdig dialog? 
Under tio träffar pratar vi text, skriver krea-
tiva inspirationsuppgifter och bekantar oss 
med berömda exempel ur litteraturen.
Förutom träffarna får du personlig respons 
på dina egna texter.
Distansträffar måndagar kl. 17.00-18.30, 
start 18 januari 2021 med paus v. 8–9 för 
sportlov

Under våren 2021 samlas skrivintresserade unga från hela Svensk-
finland i ett virtuellt växthus för unga författarfrön och -plantor.

Växthus för
skrivande tonåringar

Är du en av framtidens författare? I det virtuella växthuset får 
du träffa andra spännande ordkonstnärer och växa som skri-
bent. Att skriva och läsa är härligt i sig, men att göra det till-
sammans med andra likasinnade är rent magiskt!

Begränsat antal platser (10 personer/grupp), anmäl dig på  
vår hemsida www.ordkonst.fi


