
Invitation til
Tegneseriekonvent

i Vartov
31. august kl. 9-17



En fredag med
frokost og

fagligt input
Danske Tegneserieskabere inviterer dig til heldagsseminar i Vartov. 
Vi har inviteret 5 stærke oplægholdere, der er specialister på hver 
deres felt. De vil fortælle om, hvordan man sælger sin tegneserie til 
udenlandske forlag, skriver en god pressemeddelelse, søger fonde, 
finder på historier og producerer en bog som print og e-bog. 
Desuden byder vi på en god frokost med professionelle kollegaer.

PROGRAM

  9.00 Velkomst
  9.15    ALESSANDRA STERNFELD: Salg til udlandet
10.15    Kaffe/the
10.30    IB KELD JENSEN: Skriv en god pressemeddelelse
12.00    Frokost (drikkevarer kan købes)
13.00    NILLER WISCHMANN: Sådan fungerer fundraising
14.30    Kaffe/the
14.45    KENNETH BØGH ANDERSEN: Manuskriptskrivning
16.00    JAN KJÆR: Produktion af print/e-bøger
17.00    Slut



Dem skal du høre
ALESSANDRA STERNFELD 
Agent bosat i New York. Grundlagde Am-Book i
2014 efter at have arbejdet i Italien og Storbritannien.
Vil fortælle om, hvordan man sælger sin tegneserie
til udenlandske forlag.
Efter sit oplæg vil Alessandra kigge på folks porte-
folioer. Der er 9 slots à 10 minutter til de hurtige.

IB KELD JENSEN 
Vil fortælle om, hvordan man får medierne til at
skrive om ens tegneserie. Hvad synes medierne er
en god historie? Hvordan skriver du en god presse-
meddelelse?

NILLER WISCHMANN
Hvordan du udarbejder den optimale fundraising-
strategi, der får dig til at lykkes med din ansøgning?
Hvordan researcher du, laver partnerskaber, tager 
kontakt til fondene og hvilke fonde findes der?

KENNETH BØGH ANDERSEN 
Forfatteren til bl.a. Antboy og en lang række bøger 
indenfor gyser-, fantasy- og science fiction-genre. Vil 
fortælle om, hvordan man finder på en historie og 
skriver et godt manuskript.

JAN KJÆR
Giver en praktisk indføring i, hvordan man teknisk
producerer en bog til print og e-bog. Du kommer til
at høre om InDesign, trykning, distribution, 
konvertering til EPUB, Publizon og e-bogsportaler.



Tilmelding

Sted

Hvis du er medlem af Danske Tegneserieskabere, koster det 300 kr. at 
deltage i tegneseriekonventet. Det inkluderer foredrag, frokost og 2 x 
kaffe/the. 

Hvis du IKKE er medlem, koster det 400 kr.

Frem til 15. april forbeholder vi os retten til at prioritere medlemmer.  
Derefter er det først til mølle. Sidste tilmeldingsfrist er 1. august.

Beløbet overføres til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, 
konto nr. 0003570711. Husk at skrive “KONVENT” + dit navn ved 
overførselen, så vi kan registrere din betaling korrekt.  
Hvis du vil præsentere dine tegneserier for Alessandra, så send også 
en e-mail til post@sussibech.dk, så skriver vi dig på listen.

Vartov ligger i Farvergade 27 med Københavns rådhus som nærmeste 
nabo. Fundamentet hviler på resterne af Absalons bymur og på det sted, 
hvor Tycho Brahe en overgang udførte sine observationer. I årene 1839-
72 var N.F. S. Grundtvig ansat som præst i Vartov kirke. 

Tegneseriekonventet afholdes i Store Sal med plads til 70 personer. 
Arrangementet begynder kl. 9.00 med en kort velkomst, så ankom nogle 
minutter før, så du kan finde en god plads, inden vi går i gang.

Danske Tegneserieskaberes bestyrelse
og konventudvalget (Frank Madsen, Johan F. Krarup og Lars Kramhøft)


