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BESKRIVNING

I vårt skrivande är vi alla del av en större berättelse, som har gestaltats av författare genom århundradena.
De berättelser vi skapar i modern tid är en variation av de stora allmänmänskliga temana, kärlek, liv och
död, som förs vidare genom litteraturhistorien. Ur detta föddes tanken på den unika skrivartävlingen
Nutidsnovellen som pågick under läsåret 2010-11 i samarbete mellan Duo Dito Förlag, institutionen för
litteraturvetenskap på Linköpings universitet och tävlingsledare Anders Textorius. Korad till
Nutidsnovellmästare 2010-11 blev Lotta Kaljo med sin novell "Ökenvandring" under festliga former på
Duo Dito Förlags Bokscen i Jönköping efter en allmän omröstning via Internet.I antologin återfinns tio
starka Nutidsnoveller: Lotta Kaljos vinnarnovell tillsammans med övriga månadsmästarnas noveller. Som
bonus bidrar även två wildcardförfattare med varsin novell, som även de utsågs genom en allmän
omröstning. Var och en av författarna har i novellform tolkat en av sju litteraturhistoriska epoker. På ett
häpnadsväckande sätt har de alla lyckats gestalta epokerna genom att ta upp brännheta ämnen i vår samtid.
Tävlingsledare och huvudförfattare Anders Textorius medverkar med en inledningsnovell "Sprängda
murar" och som författare till alla vinnarnovellernas analyser.Novellförfattare: Jan Bryme, Lotta Kaljo,
Kjell Åhsberg, Anna Lundgren, Desirée Fredlund, Björn Björkegren, Cecilia Hultberg, Tim Sterner, Tina
Knutson.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mina skrivna ord: Nutidsnovellen 2010-2011

"Nutidsnovellen" DuoDito förlag 2011 "Isbjörnar och eltandborstar" Vulkan 2012 Göteborgs
Skrivarsällskap, Jubileumsantologi 2012 "Inspiration" SYNK Publishing 2014

Ödeland / E-bok

Libros en idiomas extranjeros. Selecciona el departamento que quieras buscar

Nutidsnovellen - Anders Textorius m.fl. - ebok (9789198082210 ...

Betraktelser kring mitt skrivande, men också intervjuer med olika bokprofiler samt reflektioner kring vad
som händer i branschen. Dessutom recenserar jag ...
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