Forfatter Kursus på Fanø, 9‐11 juni 2017
"Stof til eftertanke... stof til din livshistorie"
Til dig, der har lyst til eller allerede er igang at skrive din selvbiografi, er her chancen for en helt
unik oplevelse i fantastisk rolige og skønne naturomgivelser i gåafstand til strand, klitter samt
lokale restauranter og supermarked.
Kurset ledes af forfatter, life coach og historiefortæller, M.A. Helle Brisson, der med stor
success i flere år har undervist forfattere i Danmark samt i USA , hvor hun bor til dagligt.
Denne weekend er lavet helt specielt til en mindre gruppe, max. 8 personer, og tager dag 1 bl.a.
udgangspunkt i tre grundlæggende teknikker til opbygning af dit personlige værk.
Der er hjemmearbejde både før, under og efter kurset og adskillige skriveøvelser og
gennemgang i plenum samt i mindre grupper hver dag.
Helle er certificeret GAB instruktør fra The Birren Institute i Californien, under ledelse af Cheryl
Svensson, Ph.D. Denne uddannelse er mhp. at hjælpe forfattere samle deres personlige
historier; få overblik over skriveprocessen og rent praktisk at kunne overskue at færdiggøre
værket. Fra ide til trykt lille selvbiografisk bog på en weekend!
Helle er selv forfatter til bogen: "Engletræf og Vingestrejf", 25 af hendes egne personlige
spirituelle historier der er ude i tryk på dansk og engelsk samt til kortsættet "Ildengle
Meditationskort", 44 forskellige inspirationskort, der nu er trykt på tre sprog: dansk, tysk og
engelsk. Hun arbejder i øjeblikket på tre andre bøger samt et sæt kort.
Via disse simple teknikker, Helle lærer jer fredag eftermiddag vil du bl.a. se, hvor let du i
fremtiden kan have gang i flere skriveprojekter ad gangen uden at miste overblikket. Dag 2 og 3
guider Helle os gennem skriveøvelser og teknikker til opbygning. Der deles i plenum to gange
dagligt. Efter endt kursus vil du have materiale til evt. at printe til famile og venner eller et godt
udgangspunkt for at færdiggøre din personlige unikke livsfortælling.
Kurset starter Fredag d. 9 juni kl 13‐16 på Fanø og kl. 17 med vin og velkomst på Helles terasse,
så deltagerne kan lære hinanden at kende, før de tager til deres forudbestilte bed og breakfast;
laver hjemmearbejde samt gør klar til lørdagens og søndagens program, der begge løber fra kl.
9.00 til 16.00.
Helle har lejet to vidunderlige steder til deltagerne, der kan bo 4 sammen i det ene et Bed and
Breakfast og 4 i det andet, et summerhus, hvor selve undervisning også finder sted. Begge i
gåafstand til butikker og restauranter og stranden. Ingen grund til at betale dyr færgebillet for
din bil. Der går busser fra færgen, og der er mulighed for at blive hentet, hvis nødvendigt.
Parkering er gratis ved færgelejet i Esbjerg. Tog til Esbjerg er også en løsning og bus nr 5 fra
togstationen til Fanøfærgen lige uden for døren.

Flg. er inkluderet i prisen:
 undervisning alle tre dage
 vin og velkomst fredag kl. 17‐18 hos Helle
 overnatning fredag og lørdag inklusiv let morgenmad plus te/kaffe/juice
 frokost lørdag og søndag
 materialer til workshoppen, men medbring egen notesbog og pc/computer og USB stik
Deltagerne medbringer selv sengelinned og håndklæder. Transport, aftensmad og øvrige
ekskursioner er kursisternes egne udgifter.
Der er mulighed for ekstra overnatning torsdag ‐ fredag samt søndag ‐ mandag mod merudgift.
350,‐ pr. nat pr. person (inkl. morgenmad).
Fanø er den smukkeste lille ø, med masser af skønne restauranter, samt brede strande, der
indbyder til gåture selv sent om aftenen eller tidligt om morgenen. Skoleferien er endnu ikke
startet, så der er dejligt roligt.
Pris for hele pakken, som beskrevet ovenfor, er 3995 kr. Ved hurtig tilmeldelse og betaling
inden 1. april er prisen kun 3500 kr.
Beløbet betales senest 1 måned før workshoppen, men vil du garantere din plads, er det en god
ide at tilmelde dig nu. Ved afbestilling 3 uger før refunderes halvdelen af beløbet og senere end
det er der ingen refundering.
Tilmeld dig hurtigt, der bliver rift om pladserne! Und dig selv en god investering i dit projekt og
en weekend væk fra hverdagen kun for dig og din livshistorie!
Efter weekenden bliver der tilbud om opfølgnings klasse med Helle on‐line kun for den gruppe,
der deltager i weekend kurset.
Lad os skrive vore historier og støtte hinanden. Jeg glæder mig til at se jer alle på min lille
ynglingsø. Husk badetøjet! Cykler kan evt. lejes lokalt.
Lidt fra tidligere kursister:
"Helles forfatterkursus var lige det, jeg manglede. På sin dejlige nærværende og
spændende måde, fortalte og viste Helle os, hvordan bøger bliver til, så jeg næsten ikke
kunne vente med at komme i gang. Jeg fik gode værktøjer med hjem, som var nemme
og overskuelige. Jeg ville måske være forfatter, da jeg kom, og jeg VAR forfatter, da jeg
tog derfra, for Helle lærte mig at VÆRE forfatter starter indefra. TAK Helle!"
Mariann.
"I maj måned deltog jeg i en 3 timers forfatter workshop, ”Spind din egen historie”,
under ledelse af Helle Brisson. I de tre timer lykkedes det mig at hente mere inspiration,
end jeg har kunnet opnå, i tilsvarende andre workshops over hele weekender. Tak for

det – det kan anbefales, hvis man lige mangler et smukt og kreativt skub til at komme i
gang."
Eghon
"Helle underviser på en autentisk og inspirerende måde, og giver kursisten allerede fra
starten af workshoppen, følelsen af at være forfatter. Helle giver værktøjer, der er til at
gå hjem og arbejder videre med. Jeg ville ønske, at jeg havde haft de redskaber, da jeg
for flere år siden begyndte at skrive en bog, som jeg senere har lagt på hylden, da jeg
ikke følte, at jeg kunne komme videre. NU ved jeg, hvad der skal til. Sidegevinsten er, at
redskaberne også kan bruges i mange andre områder i livet. Jeg kan anbefale Helles
forfatterworkshop, hvis man er glad for at skrive."
Birgit Petersen
For mere om Helle og tilmelding: www.hellebrisson.com; hellebrisson@yahoo.com
For mere om The Birren Institute: www.guidedautobiography.com
"Livet forstås baglæns, men må leves forlæns"— Søren Kierkegaard

