
littexpo – Litteratur på export 

Hur får man en bok såld till Tyskland? Vem betalar för en översättning? Vad gör en agent? Hur 
får jag hjälp med det juridiska kring licenser? Dessa frågor och många andra funderingar kan du 
som förläggare få svar på om du anmäler dig till vår webbkurs som startar den 7 september. 
Kursen är för mindre förlag i Sverige som är intresserade av en internationell marknad för sin 
litteratur. Kursen har fyra moment:

September 2021 – januari 2022 – webbkurs: Ni kommer att få professionell vägledning i de 
olika delarna för en lyckad exportsatsning. Ni kommer också att få träffa branschaktörer som 
bidrar med sina infallsvinklar kring processen: agenter, förläggare och Kulturrådets expertis inom 
internationellt litteraturutbyte. Kollegor från olika förlag delar med sig av sina erfarenheter. Läs-
ning och självstudier kommer att vara en del av kursen. Vi arbetar i Teams.

1. Onsdag 7 september kl. 14–16______ Litteraturexportens ABC
2. Torsdag 7 oktober kl. 14–16 ________ Hur väljer man ut vilka böcker man ska satsa på?
3. Måndag 8 november kl. 14–16 ______ Hur hittar jag rätt förlag för mina böcker?
4. Måndag 17 januari kl. 14–16 ________ Vad händer om jag får napp?

16-17 februari 2022: Exportkonferens i Värmland
Vi går vidare med vårt arbete från höstens webbkurs. Föreläsare och andra aktörer medverkar för 
att fördjupa kunskapen. Möjligheter till mingel och fysiska träffar med branschkollegor. Förbere-
delser inför ett eventuellt internationellt mässdeltagande.

Mars-oktober 2022: Deltagande på internationella mässor?
Förlag som följt kursen kan få möjlighet att medverka i Kulturrådets mässarrangemang i Europa. 
(Bologna, London, Göteborg och Frankfurt).

Vilka står bakom kursen?
Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Örebro och Västra Götalandsregio-
nen är värdar. Kulturrådets enhet för internationellt litteraturutbyte, Swedish Literature Exchange, 
ansvarar för kursinnehåll och föreläsare. www.swedishliterature.se 

Vad kostar det?
Webbkursen är kostnadsfri. För den fysiska konferensen i Värmland utgår ett självkostnadspris 
för mat och dryck. Resor och boende bekostas av förlagen själva.

Vem kan delta i kursen?
Vi välkomnar förlag som har gett ut några titlar och har ambitionen att nå ut till en större marknad.

Anmälan: Du anmäler dig nedan till det första kurstillfället.
Önskar du sedan fortsätta så anmäler du dig separat efter det tillfället.

Sista anmälningsdatum: Onsdag den 1 september
 
Anmälan via länk här: Tryck här!

https://www.trippus.net/littexpo

