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utskottet
Ordkonst är Akademiska Föreningens litterära utskott och
uppstod 1994 (då kallad ”Pennklubben”). Vårt kontor finns
på studentlivsvåningen i AF-borgen i Lund. Målsättningen
har ända sedan starten varit att fungera som en mötesplats
för kultur- och litteraturintresserade i Lund med omnejd.
Verksamheten vilar på tre ben: skriv-, läse-, och filmcirklar,
scenverksamhet samt tidskriften Ordkon st.
Ordkonst engagerar både studenter och andra. Det enda
som krävs för att vara med är medlemskap i Akademiska
Föreningen. Som student får du detta genom Studentlund.
Om du inte studerar kan du bli särskild medlem i AF eller gå
med i valfri Studentlundsansluten nation.

cirkelverksamhet
Inom Ordkonsts cirkelverksamhet kan du läsa och själv
skriva romaner och poesi eller se på film. Cirkelträffarna
äger rum 1-2 gånger i månaden och mötena hålls av cirkelledare. Vi bjuder på fika till alla möten. Tidigare erfarenhet
av att vara med i liknande verksamhet är inget krav. Allt som
krävs är intresse för litteratur i någon av dess former. Vill du
gå med? Se kontaktinformation på broschyrens sista sida.

Skrivcirkel
I våra skrivcirklar får du chansen att utveckla ditt eget
skrivande tillsammans med andra. Cirkeln vänder sig både
till dig som är nybörjare och dig som skrivit länge. Inför
mötena läser vi varandras texter som vi sedan diskuterar
tillsammans.

Läsecirkel
I vår läsecirkel läser vi böcker från världens alla hörn. Gruppen
bestämmer gemensamt vilket verk som ska läsas inför varje
möte. På själva mötet diskuterar vi sedan vad vi har läst och
upplevt. Diskussionen är fri och alla får chans att prata.

Filmcirkel
I vår filmcirkel ser vi filmer från olika tidsperioder och delar
av världen. Alla får komma med förslag på vilka filmer som
ska visas. Efter filmen fikar vi och pratar om hur vi upplevt det
vi sett. Träffar sker vanligtvis i Hemgårdens biograf i Lund.

tidskriften ordkonst
Ordkonsts tidskrift utkommer fyra gånger per år. I den ryms
essäer, kritik, illustrationer, poesi och prosa. Tidskriftens
innehåll och inriktning varierar utefter dess tema.
Bland de senaste temavalen återfinns Nerv, Sömn, Satan,
Anonym, Kropp, Loser, Glamour, Myt, Översättning, Öken
och Brus. Urval sköts av redaktionen. Alla är välkomna att
skicka in bidrag.
Vid utgivningen av varje nytt nummer sker en releasefest. Se
www.ordkonst.nu för mer information om kommande galej.
Tidskriften finns att köpa på Studentinfo i AF-borgens entré.
Det går även att prenumerera. För över 240:- till Akademiska
Föreningens Bankgiro 950-6866. Märk betalningen med
”Ordkonst” och mejla adressuppgifter till hej@ordkonst.nu.

scenverksamhet
Ordkonst scenproduktion (tidigare ”Poeternas estrad”)
rymmer allt ifrån författarsamtal till panelsamtal och
uppläsningar i Lund och Malmö.
Bland tidigare gäster återfinns Sara Stridsberg, Björn
Ranelid, Katarina Frostenson och Karl-Ove Knausgård.
Vi välkomnar såväl etablerade som oetablerade författare,
forskare och konstnärer.
Vill du engagera dig i scenverksamheten? Kontakta oss!
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Se utlysningar av teman och liverapporter.
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Kom om du är intresserad av att
gå med eller bara vill veta mer.

Varmt välkommen!

