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På side 26 kan man se hele
omfanget av READ ON prosjektet i
Europa og de involverte
organisasjonene fra hvert land.

READ ON prosjektet får unge
mennesker til å lese, skrive,
illustrere, lage grafiske romaner,
intervjue forfattere og komme
med egne tolkninger av sine
favorittbøker. I tillegg, får de
ansvar for organiseringen av
arrangementer på litteraturfestivaler, både i sitt eget land og
over hele Europa.

Fra juni 2017 til november 2021
arbeider disse organisasjonene
med unge mennesker på 12-19 år.
De arbeider enten enkeltvis eller
ved større offentlige arrangement
gjennom ungdomsgrupper, skoler
og skriveklubber.

Du kan finne mer informasjon
på www.readon.eu Her finnes
også muligheten til å
engasjere seg som skole,
ungdomsorganisasjon eller
som privatperson.

READ ON er et fireårig prosjekt,
støttet av EU-programmet Creative
Europe, som fletter sammen sju
organisasjoner med seks
forskjellige arbeidsspråk.

READ ON is co-funded by Creative Europe as part of the European Union. Project number 583681 READ ON.
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Hvordan det fungerer:

Å OPPMUNTRE TIL
LESEGLEDE

● Elevene velger selv hva de ønsker å lese.
Skolen kan ikke pålegge valg av lesestoff.
● Valget kan bestå av hva som helst:
Tegneserier, skjønnlitteratur, sakprosa, poesi,
aviser eller magasin.
● Mobiler/nettbrett er ikke tillatt: lesestoffet
skal kun være i papirform, dette for å holde
fokus.
● Lesingen må vare i minst 15 minutter, men
ideelt sett enda lengre.

Tenåringer fra Norge, Portugal, Italia og Irland ble utfordret
til å lese regelmessig for å utvikle leseglede. I løpet av
prosjekttiden målte vi hvilken betydning dette hadde for
deres skolegang. I Spania samarbeider FLIC Festival med
lærere og bibliotekarer for å utvikle elevenes lesevaner og
gjøre dem kjent med nye sjangrer.
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● Læreren/tilsynspersonen må også bruke tiden
til å lese for gledens skyld (i enkelte tilfeller kan
dette muligens bli vanskeligere å håndheve enn
for elevene!)
I Norge begynte Haugaland vgs. et leseprosjekt i
2014. Alle elevene startet dagen med å lese
selvvalgte bøker, blad eller tegneserier i 20 minutt.
Det har vært en stor suksess: elevene trives, og
prosjektet har hjulpet dem til å utvikle deres leseog læreferdigheter.

Som et direkte resultat av dette arbeidet har også andre
skoler i regionen innført tilsvarende leseprogram for
elevene på barne- og ungdomsskoler og i noen
videregående skoler.
I Portugal fulgte READ ON partneren Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté den samme modellen som den
norske skolen. De innførte 20 minutter lesing hver dag
for å utvikle elevenes leseglede.
Dette pilotprosjektet ble så vellykket og verdsatt av
elevene ved skolen, at det ble videreført til andre skoler i
Lisboa. Fra oktober 2019 leser elever i skoler over hele
Portugal daglig for å utvikle leseglede, som en del av
den nasjonale læreplanen.
I Nord-Italia arbeidet litteraturfestivalen i Mantova i
første omgang med skoler lokalt i Lombardia regionen
og etter hvert med skoler over hele Italia. De ble
oppmuntret til å inkludere leseprogram for å utvikle
leseglede i sine læreplaner. Prosjektet ble så godt tatt
imot at det nå finnes på skoler over hele Italia. Oversikt
finner du på dette kartet: tinyurl.com/yacgbvwg

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Hvordan lede workshops i kreativ skriving:
● Bruk offentlige bibliotek, kunstgallerier, teatre
og andre kultursenter som lokaler
● Hvis du allerede har brukt en skole, prøv et nytt
lokale – en scene, eller kanskje biblioteket.
● Hold regelmessige gruppemøter
● Øktene varer normalt to timer
● Bruk leker og øvelser for å få frem ideer. Del og
diskuter hva dere kommer frem til innad I
gruppen – i tillegg til å ordne en stillestund for
skriving.
● Å skrive skal være MORSOMT: oppmuntre til
lek og utprøving av nye ting.
● Ikke la de unge forfatterne bli for opptatt av
grammatikk og struktur – det kommer med
tiden.
● Du må oppmuntre dem til å skrive om emner de
liker, i hvilken som helst form – fra poesi til
kreativ sakprosa, skuespill eller skjønnlitteratur
● La de som ønsker det få dele sitt arbeid!

KREATIV SKRIVING:
I ALLE UNGE BOR DET EN FORFATTER
Unge skrivespirer over hele Norge, Portugal, Spania
Storbritannia og Irland har utviklet sine talenter som
kreative forfattere gjennom et program bestående av
workshops og kurs. Programmet, veiledet av
profesjonelle forfattere, gir unge forfattere både
inspirasjon og nye, praktiske ferdigheter gjennom
diverse aktiviteter.
www.readon.eu

Foreldrene og lærerne har uttrykt hvor
utviklende kreativ skriving kan være for
unge mennesker. Selvtilliten og evnen til
å snakke foran forsamlinger har økt og
elevene har vist faglig fremgang og
utvikling.

Gjennom READ ON prosjektet har vår partner i
Storbritannia utviklet sitt program med Spark
Young Writers grupper. Nå har 12 tenåringsgrupper
månedlige møter hvor de skriver og deler sitt
arbeid.
Arbeidet av unge forfattere fra Portugal, UK, Norge
og England er blitt brukt i utgaver av Spark Young
Writers magazinet, som er utgitt på nettet av vår UK
partner (med materiale tilgjengelig i engelsk
oversettelse, dersom ønskelig).
Unge forfattere trives med å få sjansen til å skrive
om det de liker, med direkte veiledning av
profesjonelle forfattere. Foreldrene og lærerne har
uttrykt hvor utviklende kreativ skriving kan være
for unge mennesker. Elevene er blitt flinkere til å ta
ordet med andre til stede og har vist fremgang i
studiene. Profesjonelle forfattere synes også at
aktivitetene er verdifulle både som et hjelpemiddel
i utviklingen av egen profesjonell praksis og som
nyttig og verdifull erfaring som kan brukes for å
supplere egen skrivning. Mye av dette arbeidet
kommer til å videreføres av READ ON partnerne
etter at prosjektet er avsluttet. For eksempel,
partneren vår i UK er innstilt på å fortsette arbeidet
med disse gruppene i fremtiden, i tillegg til å
gjennomføre andre kreative skriveaktiviteter for
sine unge forfattere.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Fan Fiction, elsket av tenåringer overalt, handler
om at leserne engasjeres såpass i den verdenen
en forfatter skaper, at de skriver alternative
fiktive historier basert på denne verden. Det
gjelder særlig lesere av J.K.Rowling, Phillip
Pullman og Terry Pratchett, som har skapt en stor
mengde fan fiction bestående av forløpere,
oppfølgere og ‘spin-offs’ av deres bøker, som
eksisterer helt uavhengig av originalene.
Fan Fiction Lab, som en del av READ ON, går enda
ett skritt videre. Vi ønsket å involvere forfatterne
av de originale bøkene i vårt opplegg, noe som
innebar at de deltok i diskusjoner med våre unge
forfattere.
Det var svært viktig at de profesjonelle forfatterne
som engasjerte seg i READ ON Fan Fiction Lab
faktisk likte Fan Fiction – mange gjør ikke det, så
dette var den første saken vi matte få klarhet i.
I tillegg ba vi om at:
● Forfatterne av de originale bøkene skulle bli en
del av selve prosessen, være villig til å møte
våre Fan Fiction forfattere og svare på deres
spørsmål.
● Forfatterne av de originale verkene måtte
forplikte seg til å reise på en europeisk tur, til
så mange partnere som mulig, for å møte unge
fans.

Noen tips ang. skriving av ‘fan fiction’ med
dine unge forfattere
● Bøkene og deres ‘verdener’ må være
gjenkjennelige. Fantasy og science fiction
egner seg godt til dette, men det kan fungere
like bra med mer kommersiell skjønnlitteratur,
hvis man kan skrive om steder/relasjoner/
livene til personene.
● De unge forfatterne kan stilles fritt ang. valg
av selve emnet og hvordan de vil skrive om
det. Hvis de vil omforme det til poesi, grafisk
roman eller et manus, er det helt i orden. La
dem leke med ideene.
● Gi dem rikelig med tid. Dette er et langsiktig
prosjekt som det er verdt å spre utover en
termin eller et semester.
● Hvis de ønsker det, la dem dele sitt arbeid. Vi
har opprettet en online portal på nettstedet til
READ ON for nedlasting av Fan Fiction.
● Hvis de er i stand til det, gi dine unge
forfattere anledning til å snake om
‘verdenene’ de skriver om, blant seg selv og
med de profesjonelle forfatterne.

FAN FICTION LAB:

SKRIV DIN EGEN VERSJON
AV DIN FAVORITTHISTORIE

www.readon.eu

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Vi rekrutterte team med unge mennesker på
italienske, britiske, irske, portugisiske, norske
og spanske festivaler.
De måtte være:
● Unge mennesker med en lidenskap for bøker.
● Ivrig etter å lære hvordan man snakker tydelig
og opptrer med selvtillit på scenen.
● Villige til å gjennomføre undersøkelser og bli
opplært av Festival Managers og profesjonelle
intervjuere.
● Pålitelige, punktlige og presentable: de
representerer festivalen på scenen.

Vi fant ut at:
Øving er nøkkelen
Det er svært viktig at de det gjelder får øve seg på å
forberede seg til å møte forfatterne på scenen. Den mest
effektive metoden er en intensiv workshop som varer
mellom to til fem dager, men ukentlige økter i perioden før
festivalen fungerer også. Workshops må koordineres i
samarbeid med de unge program-lederne, slik at de føler
at de er en del av festivalteamet.
Velg den rette workshoplederen
Over hele Europa ble ulike typer workshopledere ansatt, blant
dem journalister, anmeldere, lærere, forfattere og
programledere i radio. Alle var vant til å bli intervjuet selv og
hadde erfaring som arrangementsledere.

BLURANDEVÙ:
UNGE PROGRAMLEDERE
INTERVJUER FORFATTERE

Hvis vi vil at unge mennesker skal delta i arrangementer og festivaler,
burde de føle seg delaktig i det som foregår på scenen: derfor ble
Blurandevu utviklet. Dette er et program med unge programledere og
produsenter, igangsatt av Festivaletteratura I Mantova, Italia og
videreført på alle de andre festivalene i READ ON prosjektet.
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Det er svært viktig å lære elevene at
det ikke er noen fast formel for
intervjuer på scenen: de må derimot
være godt forberedt, klare til å stille
egne spørsmål, lytte til forfatterne
de bokbader, samt tilpasse seg
samtalens utvikling.

Det er meget viktig å lære elevene at det ikke er noen fast
formel for intervjuer på scenen. De må være godt forberedt og
klare til å stille sine egne spørsmål, men også ha evnen til å
lytte til forfatterne de intervjuer og tilpasse seg, avhengig av
samtalens utvikling. Aktiv lytting på scenen er nøkkelen, i
tillegg til å være oppmerksom på reaksjonene fra
publikummet og vise evnen til å foregripe hva publikummet
ønsker å vite mer om.
Oppmuntre de unge programlederne til å stille
sine spørsmål og engasjere intervjuobjektene
Det er viktig at de unge programlederne stiller sine egne
spørsmål og ikke spørsmål de tror er forventet av dem.
Dette vil ofte føre til mer interessante diskusjoner.
Forfatteren som intervjues av en ung programleder burde
være glad for uventede og overraskende spørsmål og være
innstilt på å være åpen i sin samtale med sin unge
programleder.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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READ ON prosjektet ønsket å utnytte muligheten for
en naturlig kobling mellom ungdommenes bruk av
sine mobiler og noen lett tilgjengelige og enkle
redigerings programvarer.
Kom i gang:
● Spør dem hva de hører på.
● Få dem til å reflektere over hvordan deres
favorittpodkast /intervju/YouTube video er
strukturert. Be dem lage en plan over hvordan
de kunne få til det samme resultatet.
● Be dem tenke på spørsmål de ønsker å stille.
Hvordan blir svarene tror de?
● Spør dem hva de allerede nå kan gjøre med
sine mobiler/enkle programvarer. Du kommer
til å bli forbauset (som de selv vil bli!) over
hvor mye de allerede vet.

YOUTHCAST:

PODKASTER OG SENDINGER
Unge lesere og forfattere skriver online – men skriving og
lesing må ikke nødvendigvis bare bety ord på et ark. I stadig
større grad skriver våre unge mennesker for en digital sending
og trenger bare teknologien de har i sine lommer for å lage
online innhold.

I Portugal og Norge laget elevene sine egne
podkaster på skolene sine, hvor de formidlet
noveller de selv hadde skrevet. De ble opplært i
hvordan de kunne bruke multimediaverktøy med
nettbrett og iPader, og fikk anledning til å øve seg
med fagfolk som ga dem veiledning i produksjonen
av materialet.
Portugisiske elever fikk også anledning til å være til
stede under en sending, og programlederne og
produksjonsteamet ble intervjuet senere for å finne
ut så mye som mulig om virksomheten.
Det var særlig interessant for lærerne som fulgte
med dem, fordi de var mindre kjent med
teknologien og programvarene enn elevene – en fin
rolleveksling som resulterte i at elevene underviste
lærerne!
I Storbritannia, Irland og Spania, ble workshops
drevet med små grupper av unge forfattere som
samarbeidet med profesjonelle podkast
produsenter og andre online bidragsytere. De unge
forfatterne lærte hvordan de kunne framføre sine
egne verk i en sending, hvordan man gjør opptak,
redigerer og deler online, og hvordan man kan få
det offentliggjort.
Hele innholdet kan ses på READ ON nettsedet.

De unge forfatterne lærte
hvordan de kunne fremføre
sin poesi i en sending, hvordan
man gjør opptak, redigerer og
deler den online, og hvordan de
selv kunne få den publisert.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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For å lokke unge mennesker til å lese mer, prøv å
lage din egen antologi! Denne kan bestå enten av
lesestykker de har valgt ut eller en bestilling av
nye tekster etter deres anbefalinger og forslag.
Etter å ha deltatt i selve utvalget, kan de føle et
visst eierskap til innholdet og vil anbefale
tekstene til andre.
De italienske, britiske, irske og norske READ ON
partnerne samarbeidet med sine lokaler skoler og
unge mennesker i sammensetningen av antologier
som etterpå ble delt over hele Europa.

Opplegg som kan prøves ut:
● Arbeid sammen med en gruppe unge lesere for å
velge ut eksisterende tekster til antologier eller
samlinger. De unge nominerer favorittbøkene
sine, utdrag eller dikt for å lage en kortliste, som
deretter blir stemt over for å komme frem til det
endelige utvalget av tekster som vil bli inkludert i
antologien.
● Velg et tema som er representativt for de utvalgte
tekstene.
● Be Young Adult forfattere om å drive workshops
for å finne ut hvilke favorittforfattere unge
mennesker har og hvilke scenarioer de ser for
seg, for eks. en kjærlighetstrekant eller en
fortelling fra Central Park området. Disse ideene
kan senere brukes i fortellingene som skrives.
● Inviter forfatteren til å sende inn et utkast av sin
fortelling, som elevene kan gi tilbakemelding på.

ANTOLOGIER:

● Inviter forfatteren til gjenbesøk når fortellingen er
ferdigskrevet. Dette besøket kan brukes til å
lansere antologien for en større gruppe unge
mennesker.

Å SKAPE OG NYTE GOD
FORTELLERKUNST

Over hele Europa er disse antologiene
brukt for å gjøre det mulig for enkelte unge
mennesker og klassegrupper å fordype seg i
fantastiske prosaverk som enten er selvvalgte
eller valgt av andre unge mennesker.

● Vurder å trykke opp denne nye antologien i
bokform. Eksemplarer kan deles ut til alle de unge
menneskene som var med på bestillingen av
tekstene, i tillegg til skolene og bibliotekene.
● Vær vert for et arrangement som samler alle
forfatterne utgitt i antologien, hvor man
diskuterer utfordringene med å skrive en novelle
på bestilling fra en gruppe unge mennesker.
Forfatterne kan til og med bli intervjuet av dem –
se side 10 for mer informasjon om hvordan dette
kan gjøres.

www.readon.eu

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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For å organisere ditt eget Passports arrangement:

Vi fant ut at hvis elevene
hadde møtt forfatteren, ble de
mye mer interessert I bøkene. De
ble også mer innstilt på å lese noe
som var annerledes.

● Foreslå at elevene leser noe av forfatterens
arbeid på forhånd.
● Søk etter elever som frivillig melder seg til å ta
seg av forfatteren, intervjue vedkommende og
diskutere sine egne erfaringer og fortellinger.
● Gi elevene tid og rom til å skrive om temaene som
ble tatt opp under besøkene – disse kan være
veldig forskjellige – for eks. kvinnerettigheter,
gjengkultur, hva det betyr - å ha røtter i et
samfunn, være en nyankommen flyktning, leve
med personlige, familiære eller nasjonale
traumaer, være uten et hjemland osv.
● Hvis de ønsker det, vekk begeistring for
skrivekunsten ved å gi elevene anledning til å
fremføre og lese sin egen kreative skriving.
Arrangement av denne typen har blitt gjennomført både på
Festivaletteratura i Italia og på Birmingham Literature
Festival i England, hvor forfatterne var med på skolebesøk i
disse byene under festivaluken.
Hovedmålet med Passports er å sette søkelyset på
andres livserfaringer og kulturer, samt vekke en større
forståelse for andre perspektiver ved å se hvordan
litteratur kan muliggjøre dette; enten som en
helbredende eller samlende opplevelse.

PASSPORTS:

FORTELLINGER FRA NYE EUROPEERE

Over hele Europa ga READ ON prosjektet unge mennesker
anledning til å høre fortellinger skrevet av forfattere fra
familier som hadde innvandret til Europa. Gjennom
festivalarrangementer og skolebesøk ble de engasjert i
fortellinger de ellers kanskje ikke ville hørt om. De lærte
om liv som var svært ulike sine egne.
16
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Vi prøver å arbeide med forfattere som ikke har
europeisk opphav og, i enkelte tilfeller, med unge
mennesker med tilsvarende opphav. Passports dreier
seg om å dele erfaringer og bryte ned barrierene som
disse forskjellene kan skape.
Unge mennesker får muligheten til å skrive om sine
egne erfaringer med innvandring, og forfatterne får
anledning til å snakke om egne erfaringer med å
tilpasse seg en ny kultur. Begge parter kan arbeide
med diverse sjangrer. Vi har hatt workshops og
arrangement som omhandler bl.a. poesi, prosa og
skuespill.

I Norge har SILK litteraturfestival og Haugaland vgs.
samarbeidet for å arrangere presentasjoner av forfatterne på
festivalen, kombinert med skolebesøk for å gjennomføre
workshops og arrangement med unge mennesker.
I Irland har den årlige West Cork Literary Festival vært vert for
Passports arrangementet, hvor emner som påvirker nye
innvandrere like mye som alminnelige irske borgere har blitt
tatt opp til diskusjon: bl.a. om kultur og identitet og den
gjengse forståelsen av begrepet ‘Irishness’.
I Spania har FLIC Festival (organisert av Tantagora), i
samarbeid med PEN Catal, formidlet fortellinger av nylig
innflyttede flyktninger i Catalyuna til unge mennesker i
regionen.

De unge deltakerne blir oppfordret til å fundere over
ulike begreper som identitet og kulturelle stereotyper,
og forfatterne snakker om hvordan deres egen arv har
blitt gjenspeilt i deres forfatterskap.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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GRAFISKE ROMANER
OG TEGNESERIER:

Illustratør: Amy O’ Sullivan, Forfatter: Theo O’ Halloran

Å TENKE ANNERLEDES OM
SKRIVING OG LESING

Grafiske romaner og tegneserier er en glimrende måte å
engasjere de som ikke er så glad i å lese, eller de som ikke
liker sider fylt med tekst. Grafiske romaner er også en
flott måte å friste de som må lære et nytt spårk (for eks.
nye innvandrere) til å lese på det språket.
READ ON aktiviteten My Life in Strips fokuserer på
grafiske romaner. Tegneserier og grafiske romaner har
blitt laget av unge mennesker i Irland, Italia, Norge,
Portugal og Spania.
For å involvere elevene dine prøv å:
● Finne grafiske romaner skrevet av lokale
forfattere, eller som er skrevet på ditt eget
morsmål. Du kan be dine unge lesere og
forfattere om å nominere deres favoritter.
● Forsikre deg om at ditt lokale bibliotek/
skolebiblioteket har grafiske romaner.
● Foreslå at noen av alternativene for dine READ
MORE timer [se side 4 for mer informasjon]
inkluderer grafiske romaner og tegneserier.
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● Finn ut hva dine unge lesere liker, og om de
kunne tenke seg å lage en liten presentasjon
for gruppen.
● Lag en konkurranse hvor du ber dine unge
forfattere om å sende inn sine egne
tegneserier.
I Irland, Italia og Spania organiseres workshops
hvert år med forfattere og tegneseriekunstnere.
Gruppene har som mål å lage sine egne grafiske
romaner og tegneserier basert på de temaene de
har fått gjennom prosjektet.

Illustratør: Siri Svendsen, Ida Ornes Havorsen, Eili Gabrielsen Vold

I Italia har en utstilling av tegneseriene blitt vist
frem på Festivaletteratura hvert år. Dessuten,
deltar også finalistene på ett av festivalens
arrangement sammen med etablerte og publiserte
tegneserieforfattere
Hvert år sendes elevenes tegneserier inn som
bidrag til en europeisk konkurranse mellom
partnerne, og hver partner publiserer et hefte med
sitt eget arbeid som lanseres enten på skolen eller
på den gjeldende festivalen. Kunstarbeidet blir
også vist frem på andre festivaler over hele Europa
som et ledd i READ ON prosjektet.

www.readon.eu

Illustratør: Linn Isabel Eielsen

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Hvert år organiserer Haugaland vgs..i Norge
workshops for omtrent ett hundre av sine elever
innen Kunst, Design og Arkitektur. Elevene velger
et arbeid de vil sende inn, som først vurderes av en
lokal jury, før en kortliste videresendes til FLIC for
den endelige vurderingen. I sitt første år som
deltager, ble to norske elever plukket ut blant
vinnerne. Sammen med læreren sin reiste de til
Barcelona under FLIC festivalen for å ta imot
premiene sine og delta på noen av festivalens
arrangement. Denne fantastiske muligheten ga
elevene anledning til å treffe fagfolk innen kunst og
design og lære mer om selve industrien.

Lesing og skriving burde ikke bare dreie seg om
tradisjonelle bøker. En av READ ON partnerne,
Tantagora, som arrangerer den årlige FLIC
festivalen i Barcelona og Madrid, var pådriver for at
illustrasjon også skulle bli en del av READ ON
prosjektet fra starten av.

ILLUSTRASJON:

Å KOBLE SKRIVING TIL
THE EUROPEAN ILLUSTRATION NETWORK

Tantàgora driver The European Illustration Network
gjennom sine FLIC festivaler. Dette nettverket er
både for elever ved videregående skoler som
studerer kunst og design og for kunststudenter ved
forskjellige universiteter. Nettverket benytter seg
også av unge fagfolk som arbeider innen dette
feltet. Det eksisterer for å fremme forbindelsen
mellom litteratur og illustrasjon.
Mer enn 500 elever fra 15 skoler over hele Europa
deltar i The European Illustration Network. Dette
betyr at de har tilgang til en eksklusiv del av FLIC
Festival of Design som arrangeres i november hvert
år i Museum of Design i Barcelona.
Hvert år, med utgangspunkt i et bestemt tema, blir
studentene invitert til å sende inn arbeid for
vurdering i forbindelse med tildelingen av FLIC
Illustration Award. Innsendte bidrag må alltid
komponeres med utgangspunkt i en bestemt tekst,
og må være i 3D – noe som er utfordrende i seg selv.
Siden oppstarten av READ ON prosjektet i 2017 har
elever fra skoler i Norge, Portugal og Irland også
deltatt i denne konkurransen.

Lesing og skriving
burde ikke bare dreie seg
om tradisjonelle bøker
s
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I Portugal har workshops blitt organisert hvert år
for over 100 kunstelever, og brakt sammen flere
skoler fra den samme regionen. Elevene laget
produkter med utgangspunkt i et bestemt tema, og
de beste ble sendt videre til FLIC for endelig
vurdering. I 2018 ble en portugisisk student
plukket ut som vinner av juniorkategorien. Året
etter, i 2019, fikk den portugisiske partneren to
hederlige omtalelser blant de 10 finalistene i
juniorkonkurransen.
Gjennom sitt European Illustration Network, har
FLIC festivalen vært i stand til å identifisere unge
illustratører med talent og vise frem deres arbeid,
både nasjonalt og internasjonalt. De får anledning
til å treffe andre unge designere og illustratører fra
over hele Europa – noe som gir dem tilgang til nye
nettverk og møter med jevnaldrende. De får også
møte fagfolk i Design, Arkitektur og Illustrasjon, og
dermed blir dørene åpnet til en karriere som de
ellers, muligens, ikke ville tenkt seg.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Gjennom READ ON prosjektet, innså vi at vi kunne
nå et mye større publikum og involvere langt flere
tenåringer hvis de fikk anledning til å forme
arrangementet selv, og være delaktig i det som
foregikk.
Noen ideer å prøve ut:
● Rekrutter et team med unge produsenter som kan
arbeide med et festivalteam for å lage sine egne
arrangementer. Kontakt skoler eller etablerte
grupper av unge mennesker (som for eks. UK
Spark Young Writers) i tillegg til å legge ut åpne
henvendelser som tenåringer kan svare på.
● Legg ut ideene på de sosiale mediene for å
måle interessenivået og få tilbakemelding før
selve arrangementet blir planlagt (særlig
Twitter undersøkelser og Instagram
kommentarer – begge skaper god interaksjon).
● Maksimer fremmøtet ved å arranger et rimelig
eller gratis møte.

Velg et tidspunkt for
arrangementet som passer best
for tenåringer; organiser en
avstemning gjennom sosiale
medier. Lørdag ettermiddag
fungerer bra i England.

Å NÅ FREM TIL
DITT PUBLIKUM:

● Be dine unge produsenter om å jobbe med
markedsføring. Bruk deres språk og undersøk hvor
de får informasjon om nyheter/anbefalinger/gigs.
Man burde helst opplyse om arrangementer gjennom
disse kanalene, fremfor å forvente at unge
mennesker bruker de mer tradisjonelle kanalene for
annonsering om arrangementer.

HVORDAN FÅ TIL ET GODT
FREMMØTE AV UNGE MENNESKER
TIL ARRANGEMENTENE
Det er ingen tvil at tenåringer er interessert i
arrangementer – men allikevel, et standard
arrangement eller forfatterintervju på en bokfestival
kommer ikke til å engasjere dem på den måten man
kunne ønske. Det virker altfor formelt og ligner for
mye en skole- eller universitetsforelesning.
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● Vurder å forandre på hvordan du vanligvis får ting
gjort. Hvis tenåringer forteller deg at de er
interessert i musikk, hvorfor kan man da ikke prøve å
få til et låtskrivingsarrangement? Hvis de ønsker å få
vite mer om å være journalist, finn ut om du kan få til
et intervju mellom en journalist og en forfatter.
● Når arrangementet er klart, forsikre deg om at det er
godt annonsert gjennom sosiale medier. Instagram er
et spesielt velegnet medium.

Noen eksempler:
I Portugal ble elevene som gikk på skolen Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté spurt om hva de ønsket. Elevene ville
ha sin egen festival: og dermed ble Almada festivalen stiftet i
mai 2018. Elevene var så begeistret for festivalen og den
hadde så bra publikumsoppslutning, at det ble bestemt at
den skulle arrangeres hvert år i årene fremover.
I Spania ble fokusgrupper samlet i tre lokaler, med til
sammen 300 elever, for å få en bedre forståelse av deres
lesevaner og holdninger til lesing. Funnene ble brukt som
nyttig bakgrunns- informasjon for planlagte arrangement på
FLIC festivalen og andre arrangement over hele Spania.
I Irland ønsket West Cork Music å finne ut hva slags
forventninger unge mennesker hadde til litterære
arrangementer. En undersøkelse ble gjennomført for å
kartlegge hva elevene i lokale skoler likte å lese, hvem de
var interessert i å se på festivalen, og hva som ville få dem til
å delta. Resultatene av undersøkelsen – den første gang
organisasjonen hadde bedt om tilbakemelding fra denne
demografiske gruppen – har vært brukt i
planleggingsarbeidet for fremtidige arrangement.
I UK, har Spark Young Writers gruppene (som hver måned
kommer sammen i West Midlands regionen) vært online
siden januar 2020, og lagt ut skriveforslag på Instagram, i
tillegg til skriveforslag og korte ukentlige, kreative
skriveøkter på Spark nettstedet. Alt dette deles på de
sosiale mediene. Unge forfattere – som normalt ikke kan
være fysisk til stede, kan nå likevel delta og være en del av et
større skrivefellesskap.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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Vi ønsket å opprette et nettsted som skulle både
informere om READ ON prosjektet og samtidig
være et digitalt område hvor unge lesere og
forfattere kunne dele sitt arbeid og snakke til
hverandre om bøker og skriving.
READ ON nettstedet har en fellesdel med fem
hovedområder hvor tenåringer kan engasjere
seg.
● Bokanmeldelser av unge mennesker
● Bokråd: forfattere anbefaler dine neste gode
leseopplevelser, basert på hva du tidligere har
likt

Vi ønsket å opprette et
nettsted som ikke bare handlet om
READ ON prosjektet, men også var
et middel som unge lesere og
forfattere kunne bruke til å dele sitt
arbeid og snakke til hverandre om
bøker og skriving.
READ ON
https://www.readon.eu

● Fan Fiction Lab: tenåringer laster opp sin egen
kreative skriving med utgangspunkt i en
bestemt bokutgivelse (se side 8 for full info.)
● Spør forfatteren: direkte økter med spørsmål
og svar fra forfattere.
● Save My Story: forfattere henvender seg til
vårt nettverk av unge mennesker og ber om
hjelp til å få sitt arbeid ‘på rett kjøl’.
Med engasjement fra unge mennesker over hele
Europa, og med innhold på alle de seks språkene
til READ ON prosjektet, er READ ON WEB en del av
prosjektet som kan fortsette å blomstre når det
opprinnelige prosjektet avsluttes etter hvert i
november 2021.

READ ON WEB:

ET ONLINE STED FOR TENÅRIGE
LESERE OG FORFATTERE

● Skap et digitalt miljø som er både innbydende
og trygt for elevene.
● Prøv å få til meningsfulle online interaksjoner
mellom forfattere og unge lesere.

READ ON
https://www.readon.eu

● Finn på måter å sette i gang online samtaler om
bøker.

Mer enn noen generasjoner har gjort før dem, lever vår målgruppe
av 12-19 åringer online. Digitalt innhold har absolutt ikke minsket
interessen for bøker og kreativ skriving og kan faktisk føre til
enda større engasjement fra tenåringer. Vi prøver å fange deres
interesse gjennom vårt nettsted www.readon.eu.
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Hvis du ønsker å engasjere dine elever online,
prøv dette:

www.readon.eu

● Gjør det enkelt for elevene å få gode lesetips
fra eksperter som bibliotekarer, bokselgere,
journalister eller forfattere – i tillegg til fra sine
jevnaldrende.
● Legge til rette for at elevene kan treffe og
snakke med likesinnede og skape sitt eget
nettverk for bøker og skriveentusiaster.

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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HVOR FINNER DU OSS?
IRLAND:

HAUGALAND
VIDEREGÅENDE
SKOLE

WEST CORK MUSIC, BANTRY,

NORGE

WEST CORK

ITALIA: :

FESTIVALETTERATURA,
MANTOVA, NORD ITALIA

SILK

NORGE

NORGE: HAUGALAND VIDEREGÅENDE
SKOLE, HAUGESUND
NORGE:

WEST CORK MUSIC

SILK, SKUDENESHAVN,

IRLAND

VEST NORGE

PORTUGAL:

WRITING WEST
MIDLANDS

AGRUPAMENTO

CARLOS GARGATÉ, ALMADA
SPANIA:: TANTÀGORA,
BARCELONA OG MADRID

UK:

UK

WRITING WEST MIDLANDS,

BIRMINGHAM

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
CARLOS GARGATÉ

PORTUGAL

SOSIALE MEDIER

TANTÀGORA
SERVEIS
CULTURALS

FESTIVALETTERATURA

ITALIA

SPANIA

Følg med på hva som skjer over hele Europa ved å søke #ReadOnEU på Twitter, Facebook og
Instagram. Du kan også følge hver enkelt organisasjon:
IRLAND:
@westcorkmusic
@wcorklitfest
@westcorkliteraryfestival
ITALIA:
@Festivaletteratura
@festletteratura
	@Festivaletteratura
@readonproject
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NORGE: HAUGALAND
@haugalandvg
@haugalandvgs

SPANIA:
@tantagora and
@flicfestival

NORGE: SILK
Silklitteratur

UK:

@writingwestmids

PORTUGAL:
Read On Portugal
@readonportugal

www.readon.eu

HVEM ER VI?
IRLAND: WEST CORK MUSIC ble etablert i 1995. Den
har sin base i Bantry, Co. Cork og hvert år
arrangerer de 3 festivaler av verdensklasse i Sør
Vest Irland. Disse er West Cork Chamber Music
Festival, West Cork Literary Festival og Masters of
Tradition. I tillegg til å arranger festivaler og
konserter, tilbyr også West Cork Music, som et ledd
i festivalene, et utdanningsprogram med
aktiviteter, et tilbud i forbindelse med ‘retreats’ og,
i samarbeid med Cork County Council ,‘Tuning Up’ et ‘music-in-schools’ program.
www.westcorkmusic.ie
ITALIA: FESTIVALETTERATURA er ett av Italias mest
etterspurte årlige, kulturelle begivenheter. Siden
oppstarten i 1997, har denne fem dagers festivalen
med forfattertreff, opplesninger, forestillinger og
konserter ført til at kunstnere fra hele verden har
funnet veien til Mantova i Nord Italia. Festival
Mantova har vært vert for verdenskjente forfattere og
diktere, noen av de mest interessante stemmene fra
gryende litteratur, essayister, kunstnere og
vitenskapsmenn. Festivaletteratura er spesielt
oppmerksom på unge mennesker. Mange av
arrangementene, forestillingene og workshops over
disse fem dagene har blitt spesielt utarbeidet for
unge mennesker og skal være like fornøyelige for
både unge og eldre. www.festivaletteratura.it
NORGE: SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteraturog Kulturfestival) er Norges flotteste ‘småby’
litteraturfestival. Målet med festivalen er å dyrke
en lidenskap for lesing og litteratur. Innen kort tid
har den vokst til å omfatte over 5000 besøkende og
70 arrangement årlig, noe som fører til at den lille
fiskerlandsbyen Skudeneshavn på Norges vestkyst
blir ‘overtatt’ i denne perioden. I tillegg til denne
offentlige festivalen, tilbyr også norske og
internasjonale forfattere workshops og
forfatterbesøk til barne-, ungdoms- og yrkesfaglige
skoler, noe som utgjør totalt sett et årlig program
med mer enn 80 arrangement. www.silkfestival.no

NORGE: HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE er i
hovedsak en yrkesfaglig skole for elever i
aldersgruppen 16-19år. De fleste elevene får
tradisjonell undervisning i to år, før de utplasseres i
bedrifter i to år til for å bli fullt kvalifiserte
fagarbeidere. En dag i uken gir Haugaland vgs.
lærlinger fra forskjellige arbeidsplasser
undervisning i fellesfag, og i tillegg er de ansvarlig
for fengselsundervisning i Haugalandsregionen. Et
hovedsatsingsområde for Haugaland har lenge vært
å forbedre leseferdighet, vel vitende om hvilken
betydning dette kan ha for elevenes fremtidige
karrier og livsmuligheter. www.haugaland.vgs.no
PORTUGAL: AE CARLOS GARGATÉ (AECG) er en gruppe
skoler som ligger i Almada, 20km sør for Lisboa. De
tilbyr undervisning på alle skolenivå fra
barnehagen til 9. Trinn – for barn og elever i
aldersgruppen 4-15år. Denne skolegruppen har
siden opprettelsen vært engasjert i europeisk
samarbeid og har i årenes løp vært den
portugisiske partneren på flere europeiske
utdannelsesprosjekter. http://aecg.pt/pt
SPANIA: TANTÀGORA: I tillegg til andre
arrangementer, arrangerer de FLIC festivalen for
barn og unge mennesker. Organisasjonen ble
stiftet i 1993 og arbeider over hele Catalunya
regionen, i Spania og internasjonalt. De arbeider
for å fremme muntlig og skriftlig litteratur, samt å
integrere det skriftlige språket med andre
kunstformer, inkludert illustrasjoner, musikk,
visuell kunst og teater. www.tantagora.net
UK: WRITING WEST MIDLANDS er byrået for
litteraturutvikling i West Midlands regionen i
England og er en Arts Council England National
Portfolio Organisation. Den ble etablert for å
støtte kreative forfattere og kreativ skriving. Ved
siden av sitt arbeid med voksne forfattere,
gjennom sitt Spark Young Writers program gir
byrået unge forfattere muligheten til å utvikle sin
interesse i kreativ skriving. De arrangerer festivaler
og begivenheter, inkludert Birmingham Literature
Festival og den årlige National Writers’ Conference.
www.writingwestmidlands.org

Finn oss på Instagram, Facebook og Twitter på 6 språk #ReadOnEU
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