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Kursledare    
Rose Tillberg Mattsson

Legitimerad gymnasielärare 
i svenska/förstelärare/
speciallärare och utgiven med 
fem noveller i novellantologier 
på tre olika förlag. 

Ordberoende Förlag, 
”#Älskanoveller” 2014 och 2015
Ariton Förlag, ”Över en höstfika” 2015
WhipMedia, ”Steampunk” 2015
WhipMedia, ”På denna grund” 2015

Rose skriver nu på ett eget manus, en roman som 
är verklighetsbaserad på en historia om hennes 
farmor.

rose.tillberg.mattsson@gmail.com
www.rosetillbergmattsson.wordpress.com

Reseadministratör
Kersti Livhav

Administratör under kursen. 
Kersti älskar att skriva och 
utkommer med en novell i en 
novellantologi under 2016.  

Många hälsningar
Rose och Kersti 

Skrivarkurs med författaren 
Rose Tillberg Mattsson
Många drömmer om att skriva sitt liv och har 
berättat att det är den högsta önskan att få göra 
det, men vet inte riktigt hur man ska börja. Det kan 
vara så att man under många år skrivit ner delar i 
brev eller i dagböcker men undrar hur man ska få 
ihop det eller hur man ska börja. Är du en av dem, 
som har drömt om att skriva ditt liv? Som har en 
berättelse du vill dela med dig? Det kan vara en 
händelse, vissa år i ditt liv eller en helhet där hela 
ditt liv ingår. Tveka inte utan följ med mig på den 
här inre resan.

Vi utgår från din berättelse och ser möjligheterna.
Tittar på vad som är skillnaden mellan privat och 
personligt. Vad kan jag berätta om andra, hur 
mycket kan jag lämna ut? Hur hittar jag till mitt 
innersta, till det som är jag och min egen historia? 

Jag kommer att visa en struktur för att få ihop 
texten till en helhet. Ska man berätta kronologiskt 
eller kan man hoppa. Innan kursen kommer jag att 
lämna ett förlag på en gemensam bok att läsa. 

Kusen pågår under en vecka, fem dagar, med 
lektioner fyra timmar per dag. Vi kommer att 
ha skrivövningar och teoripass blandat med 
textsamtal. 

Kursavgiften för fem dagar à fyra lektioner per dag: 
3500:-/person (inkl moms).

Plats för 12 deltagare. 

2016


