Læselyst-den nordiske
novellen på menuen 25.30. juli
Det centrala i kursen er den nordiske novellen og hvordan den kan
bruges for at øge elevernes læselyst. Under kursen kommer
deltagerne i kontakt med forskellige didaktiska former som kan
anvendes i litteraturundervisningen og der bliver fokusert på læseog lytteforståelse. Sammen med andre sproglærere og lærere i de
nordiske nabosprog får deltagerne konkrete redskaber til at
undervise i den nordiske litteratur samt teoretiske oplæg og
kulturelle oplevelser.
Kursen bliver holdt i Reykjavík og i Stykkishólmur, en lille landsby
på vestkysten. Undervejs kigger vi på de heldste seværdigheder på
Snæfellsnes, både med hensyn til natur og litteratur.
Målgruppe: Modersmålslærere, og lærere som underviser i de
nordiske sprog /nabosprog, for grundskolens ældste elever og i
ungdomsuddannelserne /videregående skole
Deltageravgift: 4500 DKK i dobbeltværelse/6300 DKK i
enkeltværelse
Antal deltagere: 30
Tilmeldingsfrist: 15. April 2015
Tilmelding og program Programme
Kursustilrettelæggere: Lilja Margrét
Möller lilja.margret.moller@reykjavik.is og Steinunn
Egilsdóttir steinunnegils@gmail.com

Sommerkurs i Island – program
VELKOMMEN MED PÅ Nordspråks sommerkurs i Island 25.30.7. 2015
Tema: Læselyst og kreativ skrivning med den nordiske novelle
Plads: Reykjavik, Snæfellsnes og Stykkisholmur
Lö 25.7
Velkommen til Island!
18.00 Bustransport fra flyhavnen i Keflavik til Reykjavik
Inkvartering på Fosshotel Höfdatorg i Reykjavik, en ny hotel i
centrum (åbning forår 2015)
Aftenspromenade og middag i Reykjavik centrum
Sö 26.7
Bustransport fra hotellet mod Stykkisholmur avgår om morgenen.
Undervejs gør vi stands ved Gljúfrasteinn, ”ForfatterENS hus”,
luncher i naturen, kigger efter den islandske litteraturs spor i
naturen, vandrer og nyder selskabet
Indkvartering om aftenen på Hotel Stykkisholmur og middag der.
27.7/28.7
Forelæsninge og workshops med Gudrun Eva Mínervudóttir (IS) i
Vandmuseet http://www.libraryofwater.is , Jolin Slotte (FI), Neal
Ashley Conrad Thing (DK) og Johan Unenge (SE).
Guðrún Eva er født i 1976 og er trods ung alder en af de store navne
blandt Islands forfattere. Hun fik bl.a. Den islandske litteraturspris i
2011 for novellen Allt með kossi vekur. Hun underviser i kreativ
skrivning ved Islands
kunstakademi. http://minervudottir.com/site/curriculum-vitae/

Jolin Slotte er født i 1977. Hun skriver prosa og lyrik og har bl.a.
udgivet to romaner og skrevet en letlæst bog af en finlandssvensk
roman. Slotte skriver også lyrik og sammen med
billedkunstner Pauliina Pesonen arbejder hun med kunstprojektet
Sublime tolkninger. Slotte kallar sin workshop Berättelsens olika
former.
www.subliimittulkinnat.tumblr.com
Neal Ashley Conrad Thing født i 1963 er en dansk forfatter og
litteraturforsker ved Lunds Universitet og har sin egen skriveskole.
Han kalder sit foredrag Novellegenren i nyt nordisk
lys. http://www.nealashleyconrad.dk
Johan Unenge (1963), en svensk forfatter og illustratør blev i 2011
valgt som Sveriges første
læseambassador https://m.youtube.com/watch?v=FMvWUrXGYxw
Kulturelle begivenheder i Stykkishólmur: svømning i friluftsbad,
bådrejse med middag ombord på Breiðafjordur eller Tusind ø
fjorden, musebesøg på Vulkan
museet http://eldfjallasafn.is/e/index.html. m.m.
29.7
Bus mod Reykjavik
Forelæsninge i Alvar Aaltos Norden hus hvor vi får besøg af den
berømte forfatter Þórarinn Eldjárn (IS) og Jón Yngvi Jóhannsson
(IS) lektor i moderne litteratur ved Islands
Universitet http://hi.academia.edu/JónJóhannsson
Festmiddag i Nordens Hus i den berømte restaurant Aalto bistro.
Torsdag 30.7
Busstransport til Keflavik tidligt om morgenen.

