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VUMA Projects søker flerkulturelle skribenter med
diverse fag- og erfaringsbakgrunner og noe
skriveerfaring til vårt skriveverksted mellom april til
september. VUMA Projects er et initiativ for å se flere
personer mellom 20-35 år med flerkulturell bakgrunn
involvert og hørt i kulturlandskapet i Bergen, på deres
premisser.

LITERATUREHUSET

I april går vi gang med et skriverom knyttet til
vuma.no, hvor vi ønsker å dyrke flerkulturelle
perspektiver, synliggjøre deres verk og engasjerer nye
skribenter. Skriverommet vil foregå utover 10 uker
mellom april til september på Litteraturhuset. Dette vil
være et trygt sted for diskusjon, tilbakemelding og å få
ord på papiret. Det vil være workshops av eksperter
innen film-, musikk- og kunstkritikk og politisk og
kulturell journalistikk.
Som en del av skriverommet, får du aktiv,
seminarbasert opplæring og oppfølgning fra Bergens
Tidendes debattleder Liv Skotheim, film- og
kulturkritiker Emilio Sanhueza, forfatter av Brev til
Norge Mona Ibrahim Ahmed og Bergens Tidende
journalist Hanad Ali. Hver skribent forventes å fullføre
ca. 7 tekster enten på engelsk eller norsk. Som
deltaker i dette skriverommet vil du få full tilgang til
profesjonelle redaktører, få muligheten til å være med
i utformingen av magasinet sitt faglige innhold og få
publisert arbeidet ditt på vuma.no når den lanseres i
september 2020.
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Disse kan søke om å delta:
Personer mellom 20 og 35 år,
Skriveerfaring er en fordel, men ikke et krav.
Send inn en kortfattet søknad med CV og et
kort eksempel av forfatterskapet ditt fra 400 til
1000 ord.
Nevn emner eller temaer du brenner for.
Skriv kort hva du ønsker å forbedre under
skriverommet.
Kommenter dine norsk- og
engelskkunnskaper.
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Formålet til dette prosjektet er å øke
kompetansen, dyrke nye stemmer og
perspektiver, samt skape muligheter for å
utforske skriving i en profesjonell sammenheng.

Send CV og søknadsbrev til
writersroom@vuma.no
dersom du er interessert.
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