
Skrivekurs i Holmsbustuene 
 

 

 

I inspirerende omgivelser i Holmsbustuene inviterer vi til kurset som hjelper deg å komme i gang, 

gir deg de beste skrivetipsene og personlig tilbakemelding på dine egne tekster. Enten du 

drømmer om å få noen av dine egne historier mellom to permer eller bare samle noen små glimt 

fra ditt og slektens liv, er dette kurset for deg.  

Enten   22., 23. og 24. juni 

Eller også   19., 20. og 21 oktober  

Når du har gjennomført tre kursdager, har du minst ett kapittel skrevet ned på en måte som er 

interessant å lese for andre. Samtidig blir du rustet til å jobbe videre på egen hånd eller du blir 

inspirert til å melde deg på nytt kurs hos oss seinere for å få flere kapitler i havn. Kanskje dette 

blir starten på å skrive det som blir årets julegave fra deg til dine nærmeste. Vi bistår deg gjerne 

etter hvert å få det til å bli bok – kanskje med både bilder og tekst?  

 

 

 

 

Tidspunkt: 09-11 – passer ganske bra med lokal bussrute 

Spørsmål? Ring Frank Tangen 405 95 546   

eller Tiril b Bjørkvold 90011856 

Bindende forhåndspåmelding til post@holmsbustuene.no 

Begrenset til seks deltakere. Pris: 1.800 kr per kurs 

Velkommen! 
 

 

Kursene ledes av Frank Tangen og Tiril b Bjørkvold. Begge har 

lang erfaring som journalister og programledere i NRK. Tiril b 

Bjørkvold jobber nå som lektor og gallerist i Holmsbustuene. 

Hun har i sin tid debutert skjønnlitterært og jobbet mye med å 

foredle andres tekster.  

Frank Tangen har lang erfaring som journalist og skribent. Han 

har vært redaktør i ulike medier og står bak flere bokutgivelser. 

Vil du gi historien om ditt eget liv videre i skriftlig form? 

Vil du skrive ned noe av slektas fortelling  

og gi den videre til etterkommerne dine?  

I alle fall kapitler av den? 

Pc? Blyant og papir?  

Ta med det 

skriveutstyret du liker. 


