Statusseminar – Arven fra 1967
Igen i 2017 står Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark bag et endags-statusseminar om
børne- og ungdomslitteratur – som på grund af tilslutningen i år holdes både ØST og VEST
for Storebælt.
I januar 2016 afholdt Selskabet for Børnelitteratur i samarbejde med Hovedbiblioteket i København
et statusseminar under overskriften ”Vue over årets børne- og ungdomslitteratur” for fagfolk som
bl.a. lærere, læringsvejledere, børnebibliotekarer og andre som er optaget af børne- og ungdomsbøger. Initiativet var inspireret af de seminarer, som Center for Børnelitteratur (CfB) stod for fra
2000 til 2011 på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup, hvor CfB havde til huse indtil 2012.
Formålet med årets statusseminar var at tage handsken op fra CfB og forsøge at skabe bedre
overblik over den mangfoldighed af bøger, herunder grafic novels og tegneserier, der udgives
herhjemme og også at slå ned på nogle af de mest spændende tendenser på børne- og ungdomslitteraturområdet.
Desværre var der kun plads til 150 deltagere i år, så en del interesserede fik ikke mulighed for at
deltage. Derfor har vi i 2017 besluttet at vove pelsen og arrangere to statusseminarer, hhv. øst for
Storebælt i samarbejde med Kulturstationen Vanløse og vest for Storebælt i samarbejde med
Dokk1 i Aarhus. Seminarerne finder sted hhv. fredag den 20. januar 2017 kl. 9-16 på Kulturstationen – og fredag den 27.1 2017 kl. 9-16 på Dokk1.
Igen vil fokus være på at skabe overblik over årets (2016) udgivelser og vigtigste tendenser, så der
vil være en vis grad af genkendelighed fra dette års statusseminar. Men i 2017 vil der være en
genremæssig (frem for som i år en aldersmæssig) gennemgang af årets udgivelser og vigtigste
tendenser. Derudover vil statusseminaret have 50-års-jubilæet for en række centrale børnebøger
som ramme.
Dagen indledes således med oplægget ”Arven fra 1967” af Torben Weinreich, i dag professor
emeritus, grundlægger af CfB og Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor han også var daglig leder
indtil 2005. Her vil han bl.a. komme ind på hvad jubilæums-værkerne hver især og tilsammen kan,
hvad der har givet dem deres klassikerstatus, samt den inspiration de – og måske især Ole Lund
Kierkegaard – har givet anledning til blandt yngre og nutidige kollegaer.
Seminaret rundes af med en litterær-musikalsk optræden med Flemming & Carl Quist Møller –
den første gang far og søn stiller op som en duo!
Pris: 1150 kr.
Denne pris inkluderer et individuelt medlemskab af Selskabet for Børnelitteratur i 2017.
Medlemskabet omfatter bl.a. et abonnement på bladet Klods Hans, som udkommer 4 gange årligt.
Reduceret pris for IBBY-medlemmer: 895 kr.
Bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet senest 1. december 2016 på:
www.bibliodan.dk.

Program
09.00 Ankomst – kaffe og croissant
09.30 Velkomst ved Selskabet for Børnelitteratur
09.45 Arven fra 1967 ved Torben Weinreich
10.30 Gennemgang af årets (2016) billedbøger for børn og unge ved Betina Falsing
11.00 Spørgsmål, diskussion
11.15 Pause
11.30 Gennemgang af årets (2016) tween-litteratur ved Bodil Christensen
12.00 Spørgsmål, diskussion
12.15 Gennemgang af årets (2016) YA-litteratur ved Emil Blichfeldt
12.45 Spørgsmål, diskussion
13.00 Frokost
13.45 Gennemgang af årets (2016) faglitteratur for børn og unge af Hans Christian Uth
14.15 Spørgsmål, diskussion
14.30 Opsamling
14.45 Pause
15.00 Litterær og musikalsk optræden ved Flemming og Carl Quist Møller
16.00 Farvel og tak

Med venlige hilsener,
Selskabet for Børnelitteratur

