Välkommen till Fallängetorp på skrivarkurs för
släktforskare 14-16 mars
Här på Fallängetorp känner vi både släktens och gårdens historia tillbaks till
mitten av 1500 talet genom mor Ainas stora intresse för släktforskning och
hennes förmåga att skriva och berätta.
Har du släktforskat och vill komma vidare?
Hur gör man för att ge sin släkts historia
i gåva till kommande generationer?
Med hjälp av kursledaren och författaren Per Helge får du verktyg och kunskap
att forma din berättelse. Läs mer om Per Helge på www.perhelge.se

Kursstart fredag kl.15.00 och den pågår till söndag kl.15.00
Kostnad per kurs är 3250 kr/person. Enkelrumstillägg: 150kr (få platser)
I kostnaden ingår: kurskostnad, boende i dubbelrum, mat och fika.
Ni bor på Fallängetorp, en gård som drivs helt ekologiskt, ligger i Västerbykil
utanför Sala och boendet är nyrustat och fräscht samt väl anpassat i

bottenplanet för deltagare med funktionsnedsättningar. Läs mer
www.fallangetorp.se
Medtag eget råmaterial som ska gestaltas i en läsvänlig form som en gåva till
kommande generationer. Egen dator, internetuppkoppling finns.
Begränsat antal platser!
Anmälan till oss senast den 1 mars
Berätta med 10 rader om dig och ditt projekt

Fallängetorp för Fä och Folk

Per Helge

Tel: 070-7363682

070-342 51 02

Mail: info@fallangetorp.se

per.helge@telia.com

Vem är du?
Du bär på en historia, din och din släkts historia, och du har bestämt dig för
att du vill försöka formulera den berättelse som döljer sig mellan släktträdets
namn och årtal. Hur går det till att skriva läsbart och läsvärt för andra?
Den här kursen vill ge dig verktyg för att skapa en sådan berättelse. Vi reder ut
metoder och tänkbara former, diskuterar frågor som synvinklar och
berättarperspektiv, hur du disponerar ett stort material och var din egen plats
finns i berättelsen.
Målet är att du ska återvända hem med en fördjupad insikt vad gäller
förhållandet mellan stoff och gestaltning, med vässade verktyg för ditt skrivande
och inte minst med nya erfarenheter och förnyad inspiration till att formulera den
ovärderliga berättelse du har i din ägo.

Vem är jag?
Jag som leder den här kursen heter PER HELGE, är författare och kulturskribent,
född 1945 i Locknevi i Småland och sedan trettio år bosatt i byn Västerbykil i
norra Västmanland. Jag har publicerat drygt tjugo
böcker i olika ämnen och genrer, såväl lokalhistoria
som poesi och prosalyrik. Min utgångspunkt i mitt eget
skrivande är den att världen börjar i det lokala; ja,
mitt motto skulle kunna vara Under gårdsträdet, mitt i
världen. Jag själv har under lång tid efterforskat min
egen släkt och arbetar i perioder med min egen
släktberättelse.
Mer information om mig och mina böcker hittar du på
min hemsida: www.helge.se/per
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