SKAL JEG PÅ FORFATTERBESØG PÅ DIN SKOLE?
METTE VEDSØ
MINE BØGER – ET LILLE UDPLUK
For de mindste: F.eks. ’En pige med pigsko’,
’Glemmer du’, ’En som Hedvig’, den prisvindende
serie om Kaj, Rita-Rim bøgerne og mange flere.

For de mellemste: Tegneserieromanen
Ønskekuglen, billedromanen ’Klub Solskov’, serien
’Tove tænker’, romanen ’To plus to er Koko’ og
serien om Kamma og Kamal.

For de største: Den prisvindende roman ’Hest Horse
Pferd Cheval Love’, romanerne ’Når hjertet er en
elpisker’ og ’Langt fra det hvide hus’, digtsamlingen
’En sær musik’ og novellesamlingen ’To minutter i
dommedag’.

LIDT OM MIG
Jeg har altid tumlet med ord og sætninger, men alligevel
læste jeg kemi og biologi på universitetet. I 2008 foretog
jeg en 180 graders drejning og blev optaget på
Forfatterskolen for Børnelitteratur og har siden udgivet
næsten 40 bøger. I 2018 modtog jeg Kulturministeriets
Forfatterpris og var også nomineret til Nordisk Råds
litteraturpris. I 2019 fik jeg Skriverprisen for serien om
Kaj.

FOREDRAG ELLER HUSKUNSTNER
Et foredrag: Hør mig fortælle om mit forfatterskab og
om bogens rejse fra idé til trykt fortælling. Hvad sætter
alting i gang? Hvordan udvikler historien sig? Hvordan
skaber man en fiktiv verden med unikke
personligheder? Kan togturen, et krøllet familiefoto
eller et sjov replik sætte alting i gang? Jeg fortæller om
min snørklede omvej til at blive forfatter, om sejre og
nederlag, og om hvordan hverdagen som forfatter er.
Jeg vil gerne møde jer netop der, hvor I befinder jer.
Måske er det særligt én bog, I har fokus på? Måske er
det et særligt emne som skilsmisse, venskaber,
ensomhed eller filosofi? Måske skal vi tale om ’den
sjove bog’ versus ’den alvorlige bog’? Eller måske vil I
gerne tale om sprog?
Skriv til mig og jeg tilpasser mit foredrag, så det passer
ekstra godt til jer.
Jeg kan også komme ud på jeres skole som
huskunstner. Sådan et forløb varer typisk mellem 2-5
dage. Se også min hjemmeside hvor der ligger et oplæg
til et huskunstnerforløb for 4-6 klasse (Ønskekuglen –
sammen med Stine Illum).
Skriv til mig og vi kan aftale nærmere.

FÅ STØTTE TIL MIT BESØG
Skoler kan søge foredragshonorar gennem Statens
kunstfond (frist februar og august): Kunst.dk (under:
dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge).
Mail: mette.vedso@gmail.com
Hjemmeside: mettevedsoe.dk
Facebook: Mette Vedsø – forfatterside
Instagram: @mette.vedso

Til større projekter kan der søges støtte gennem
huskunstnerordningen (frist marts og oktober): Kunst.dk
(under: huskunstnerordningen)

