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Kursuskalender 2013 / 2014 
 

 
Plot 1: 
Hold 13039: Start 16. september 2013.  
Fire mandage i Kbh 18:30 – 21:30. Pris 2.499,-  
Hold 14041: Start 17. marts 2014.  
Fire mandage i Kbh 18:30 – 21:30. Pris 2.499,-  
Læs mere om Plot 1. 
Tilmelding. 
 

 
Plot 2: 
Hold 13040: Start 21. oktober 2013.  

Fire mandage i Kbh 18:30 – 21:30. Pris 2.499,-  
Hold 14042: Start 28. april 2014.  

Fire mandage i Kbh 18:30 – 21:30. Pris 2.499,-  
Læs Mere om Plot 2. 
Tilmelding. 
 

NB: Hvis du tilmelder dig samtidigt til både Plot 1 & Plot 2, får du 399,- i rabat.  
 

 
Filmmanuskript for forfattere og journalister, max 6 deltagere: 
Hold 14043: Tre intensive dage 10:00 – 16:00, 14., 15. & 16. april 
2014. Pris 4.500,- 
Læs mere om det intensive kursus i filmmanuskript. 
Tilmelding. 
 
 

 
 
Plot 1 & Plot 2 – Individuel undervisning over Skype: 
Datoerne aftales individuelt.  

Eneundervisning. Pris 3.899,- pr kursus. 
Ved en samlet aftale om både Plot 1 og Plot 2 får du 799,- i rabat. 
Plot 1 & Plot 2 som en samlet pakke 6.999,- 
Læs mere om individuel undervisning over Skype. 
 
 
 

 

http://www.plotvaerkstedet.dk/plot-1/
http://www.plotvaerkstedet.dk/tilmeld-kursus/
http://www.plotvaerkstedet.dk/plot-2/
http://www.plotvaerkstedet.dk/tilmeld-kursus/
http://www.plotvaerkstedet.dk/filmmanuskript/
http://www.plotvaerkstedet.dk/tilmeld-kursus/
http://www.plotvaerkstedet.dk/skrivekursus-online/
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Kom og skriv i samarbejde med Dansk Forfatterforening: 
I samarbejde med Dansk Forfatterforening arbejder vi på at få vores populære 
skriveaftener op og stå igen til efteråret. Det bliver onsdag aften med start 4. september 
2013 og de næste 12 onsdage.  
 
 
Derudover vil det i 2013 / 2014 være muligt at møde Plotværkstedet på Vallekilde 
højskoles forfatterlinje, forfatterskolen for børnelitteratur & forfatterskole for unge i Korsør. 
 
 
 
 
 

Plotværkstedet er også individuel sparring og redaktionel bistand. 
  
Det kan være et langt sejt træk at sidde alene ved skrivebordet med 
sin tekst. Det er superskønt at få teksten vendt og diskuteret med et 
kvalificeret menneske uden aktier i din roman, og den service benytter 
en række professionelle forfattere sig af.  
Jeg har tyve års erfaring som professionel sparringspartner og 
manuskriptudvikler og kan håndtere en lang række af problemstillinger 
fra skriveblokeringer over konkret tekstfeedback og udvikling af din 
romans plot, karakterer og fortællestemme til afklaring af hvad du             
egentlig har gang i med den roman  

 
Du er altid velkommen til at maile eller ringe med spørgsmål eller 
vende en overvejelse med mig: 
 
e: malene@plotvaerkstedet.dk 
m: +45 2990 3262 
 
 
 

 
Med Venlig Hilsen 
Malene 
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