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Norsk Forfattersentrum står for levende formidling av samtidslitteraturen. Vi ser 

litteratur og lesing som et viktig verktøy i arbeidet med inkludering og  integrering. 

Derfor har vi hele tiden en bevisst holdning til satsing på sosiale institusjoner, bruk 

av forfattere med en flerkulturellbakgrunn, oppsøking av flerkulturelle miljøer og så 

videre.  

Vi bidratt med støtte og hjelp til en menge litterære produksjoner, for DKS og andre 

arenaer: 

Barnehage: 

Veronica Salinas, produksjonen REISEN 

http://www.forfattersentrum.no/reisen/ 

 

Småskolen: 

Josef Tzegai Yohannes, produksjonen ANTIMOBBING – THE URBAN LEGEND (også 

mellomtrinnet og ungdomsskolen) 

http://www.forfattersentrum.no/antimobbing-the-urban-legend/ 

 

Ungdomsskolen: 

Mira Beckstrøm Laurantzon og Aylin Desiree Karayazgan, produksjonen I DINE SKO (også vgs) 

http://www.forfattersentrum.no/i-dine-sko/ 

Soudabeh Alishahi, produksjonen SLIK BLIR MAN FORFATTER (også vgs) 

http://www.forfattersentrum.no/slik-blir-man-forfatter/ 

 

Videregående: 

Amal Aden,, produksjonen AMAL ADEN, ET FORFATTERBESØK 

http://www.forfattersentrum.no/amal-aden-forfatterbesok/ 

Så har vi et veldig spennende prosjekt fra Norsk PEN hvor Forfattersentrum bidratt 

med produksjonsmidler og støtte, «Hver ytring er en gnist»: 

 

Asieh Amini og Guro Sibeko, produksjonen HVER YTRING ER EN GNIST i 

http://www.forfattersentrum.no/hver-ytring-er-en-gnist/ 
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Asieh Amini og Ingrid Storholmen, produksjonen HVER YTRING ER EN GNIST iI 

http://www.forfattersentrum.no/ytring-gnist-ii/ 

 

Sahar Bayati og Lene Therese Teigen, produksjonen HVER YTRING ER EN GNIST iII 

http://www.forfattersentrum.no/ytring-gnist-iii/ 

 

Abduallahi Muhiaddin og Guro Sibeko, produksjonen HVER YTRING ER EN GNIST iV 

http://www.forfattersentrum.no/ytring-gnist-iv/ 

Vi har videre en del produksjoner om utenlandske forhold, som formidles i og utenfor 

DKS: 

Småskolen: 

Svein Sæter, produksjonen DRAUMEN OM ABEBA BIKILA: LIVET I ETIOPIA (også 

mellomtrinnet, ungdomsskolen og vgs) 

http://www.forfattersentrum.no/draumen-om-abeba-bikila-livet-i-etiopia/ 

 

Ungdomsskolen: 

B. MiRee Abrahamsen, produksjonen DET VILLE ØSTEN (også vgs) 

http://www.forfattersentrum.no/det-ville-osten/ 

 

Demian Vitanza, produksjonen ET NOMADISK PERSPEKTIV 

http://www.forfattersentrum.no/et-nomadisk-perspektiv/ 

 

Guro Sibeko, produksjonen KRIGERHJERTE TIL KRIGERHJERTE 

http://www.forfattersentrum.no/krigerhjerte-til-krigerhjerte/ 

 

Videregående: 

Dag Hoel, produksjonen DETTE ER CUBA – ALT ANNET ER LØGN! 

http://www.forfattersentrum.no/dette-er-cuba-alt-annet-er-logn/ 

 

Emil André Erstad, produksjonen FARVEL, SYRIA. MYTER OG FAKTA OM FLYKTNINGANE 

http://www.forfattersentrum.no/farvel-syria-myter-og-fakta-om-flyktningane/ 
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Pål Brekke Indregard, produksjonen FORTAPT OG FUNNET. ET MØTE MED SHAUN TANS 

VERDEN 

http://www.turneorg.no/produksjon/24477 

 

Tove Skagestad, produksjonen TRO, HÅP OG REVOLUSJON 

http://www.forfattersentrum.no/tro-hap-og-revolusjon/ 

ELLERS 

Videre har vi i Nord-Norge hatt egne arrangementer med konkret fokus på 

flyktninge- og integreringsproblematikken, «På flukt» med Iraj Nouri (som i sin tid 

var flyktning fra Iran og har skrevet «Reza», som er delvis selvbiografisk og 

omhandler flukten fra Iran) i samtale med Sigbjørn Skåden, som var et samarbeid 

med Perspektivet museum i forbindelse med deres fotoutstilling «Uprooted», som 

omhandler mennesker på flukt i ulike deler av verden.   

I Midt-Norge har vi hatt et samarbeidsarrangement med Norsk Pen  - Ytringer i 

eksil: 

Ytringer i eksil med Asieh Amini (Iran/Trondheim), Mehran Amirahmadi (Iran/Trondheim) og 

Gilles Dossou-Gouin (Benin/Molde) som snakket om seg selv og sine forfatterskap. Endre Ruset 

ledet samtalen mellom Trondheims nyeste fribyforfatter Ashur Etwebi (Libya/Trondheim) og 

forfatter Paal-Helge Haugen: 

http://www.forfattersentrum.no/arrangement/ytringer-i-eksil/ 

Og et møte på Kunsthallen mellom Gunnar Wærness og fribyforfatter Asieh Amini: 

http://www.forfattersentrum.no/arrangement/gunnar-waerness-og-asieh-amini-pa-kunsthall-

trondheim/ 

På Sørlandet har vi hatt blant annet prosjektet Hviskeleken – hvor fem elever fra 

Mottaksskolen (http://www.minskole.no/mottaksskolen) fikk tildelt et dikt av en 

norsk forfatter, og et skrivekurs med Erling Kittelsen. Etter endt skrivekurs hadde 

hver elev skrevet hvert sitt dikt som svar på det diktet de hadde fått lese. 

Ungdommenes dikt ga vi videre til fem poeter, ett til hver, og de skrev så sine svar. 

På åpningen av kunstutstillingen leste oppleser opp første dikt, så leste en av 

ungdommene sitt dikt og så en etablert poet sitt nye dikt som svar om ungdommens 
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dikt. Dette ble gjennomført for alle ungdommene. Et veldig spennende og vellykket 

prosjekt om hva som skjer i overføringen av hva som faller bort og hva som kommer 

når kunstverk muntlig overføres mellom mennesker. Poetene var Gunstein Bakke, 

Annabelle Despard, Aasne Linnestå, Pål Gitmark Eriksen og Erling Kittelsen 

 

(Bildet er fra Hviskeleken, med møte mellom ungdom fra Mottakskolen i Kristiansand og 

Forfatterne Aasne Linnestå, Gunstein Bakke og Pål Gitmark Eriksen) 

Norsk Forfattersentrum formidler forfattere til opplesninger, bokbad, foredrag, 

skrivekurs, skolebesøk og mye mer. Viktige oppdragsgivere er bibliotek, skoler, 

offentlige institusjoner, bokbransjen, organisasjoner og næringslivet. 

Vi arrangerer også store og små arrangementer over det ganske land. De største 

arrangementene våre er De litterære festspill, Forfattarsleppet, Æ Å Trondheim 

litteraturfestival, Forfattarforelesinga, Ordtak, Litteraten, Fagdag for DKS, og 

regionale bokdagar. Vi tilbyr også skrivekurs, formidlingskurs og en rekke andre 

arrangementer. 

mailto:norsk@forfattersentrum.no


Norsk Forfattersentrum  

 Wergelandsveien 29 | 0167 OSLO | e-post: norsk@forfattersentrum.nonors | org. nr. 960 498 615 

 
 

Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken. 

Vi samarbeider med fylker og kommuner om et best mulig litteraturtilbud til barn og 

unge Vi eier og driver Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket, et kompetansesenter 

for litterære produksjoner. 
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