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SKRIV MED POWER
Skriver du som en ﬂagspætte hakker efter biller? Vil du gerne have mange
ﬂere valgmuligheder som skribent – og udvikle din evne til at variere dit
sprog, tonen og tekstgenren alt efter jobsammenhæng og behov? Ønsker
du en mere ﬂydende og produktiv skriveproces?
I så fald er SKRIV MED POWER et godt bud.

HVAD ER SKRIV MED POWER?
SKRIV MED POWER er et kursus for dig, der gerne vil lære at skrive mere
præcist, levende og personligt – kort sagt med power. Så folk - kunder eller
medarbejdere - har lyst til at læse dine tekster og ikke bare gør det af ren og
skær pligt.
Skriv med power er et næsten 100 PROCENT PRAKTISK KURSUS, dvs. du
skriver meget, rigtig meget endda, og får sideløbende en hel del feedback på
dine tekster. Tilsvarende er den teori, du bliver undervist i – f.eks. om skriveprocessen, sproget, formen og salget - hele tiden forbundet med praktiske
øvelser. Vi tror på, at du skal have teksten og sproget ind gennem ﬁngrene
snarere end gennem hovedet.
På Skriv med power har vi en KUNSTNERISK-PROCESORIENTERET
TILGANG, altså en viden om, at gode tekster ikke kan skrives alene med
sprog- og kompositoriske værktøjer. Det er også væsentligt med procesredskaber – hvordan du tilrettelægger og udfører dit skrivearbejde, så du ender
med en tekst, som både holder fagligt og er fuld af liv og gnist.

HVEM KAN DELTAGE?
Kurset er først og fremmest for akademikere og kunstnere. Men andre, der
gerne vil skrive bedre, er også velkomne. Du skal blot være med på at skrive
en masse.

HVORDAN BLIVER DU TILMELDT?
Kontakt din konsulent på dit lokale jobcenter / andre aktører og henvis
til Artlab-kurset Skriv med power. Medbring evt. denne folder. Du skal til
visitationssamtale med kursets projektleder, og hvis du bliver optaget, skal
kurset indføjes i din individuelle jobplan.
Du er velkommen til at kontakte os for at få en aftale eller høre nærmere på
tlf. 7022 1525 eller www.artlab.dk/skriv-med-power
Artlab har rammeaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

HVAD INDEHOLDER KURSET?
DEN FLYDENDE SKRIVEPROCES. Her er grundtanken, at sproget og det
at skrive fastholder og dermed kvaliﬁcerer evnen til at tænke og handle.
Du får praktiske procesværktøjer fra nonstop- og essensskrivning til
’method writing’. Formålet er, at du får bedre ideer og mere fysik og nærvær
i dine tekster.
FORMEN OG SPROGET. Du analyserer og laver praktiske øvelser i en række
grundgenrer, bl.a. pressemeddelelse, webtekst, portræt, baggrundsartikel
og debatindlæg. Du deltager desuden i et sprogværksted, hvor ord, rytme
og stemning går op i en højere enhed.
DET GODE SALG. Det er ikke nok at kunne skrive og tænke, du må også
kunne sælge dit arbejde. Du lærer om og afprøver dit salg helt konkret, bl.a.
i telefonen. Du får også indblik i, hvordan man udvikler og fuldfører en PRog markedsføringsstrategi – og hvordan du kan bruge Den Gode Historie
som en effektiv døråbner.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?
Underviserne på SKRIV MED POWER er professionelle skribenter på højt
niveau – journalister, forfattere og tekstforfattere. De har et praktisk og
produktivt virke som skribenter og vant til at sælge deres tekster både som
freelancere og ansatte.
Undervisningen foregår i Artlabs kursuslokaler – se bagside.

ARTLAB arbejder med at skabe jobudvikling via uddannelse indenfor
kunst og i kunst & erhverv, med kunstnernes kompetencer i centrum.
ARTLAB rummer en række kurser for professionelle kunstnere fra alle
kunstarter samt kurser og efteruddannelse for professionelle musikere.
ARTLAB tilbyder desuden en ny type ledelses- og metodekurser til
ledere og akademikere, alle med basis i kunstneriske arbejdsmetoder.
ARTLAB er etableret af Dansk Musiker Forbund i fagligt samarbejde med
Dansk Skuespillerforbund.
Artlab har rammeaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland.
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