
Sådan søger du fonde og puljer til et bogprojekt 
 
Økonomien er stram i mange bogudgivelser, og mange kan kun realiseres, hvis det lykkes at 
få støtte fra en privat fond eller en offentlig pulje. Men hvordan finder man den rigtige fond 
eller pulje, og hvordan strikker man en ansøgning sammen?  
Det lærer du på dette halvdagskursus. Her får du indblik i de talrige puljer og fonde, det er 
muligt at søge støtte hos til udgivelser, oversættelser og litterære arrangementer.  
Kort sagt: kom og få tips og værktøjer til at navigere i fonds-landskabet og til at skrive den 
gode ansøgning. 
 
 
08.30-08.45    Ankomst og registrering. Der serveres kaffe, te, frugt og et rundstykke.  
 
08.45-10.15 Dennis Hørmann, Fundraiseren.dk, giver inspiration og redskaber til at ar-

bejde med fondsansøgninger med fokus på forlagsbranchen og bogudgivel-
ser, ligesom han giver tips til at kvalitetssikre din ansøgning og komme igen-
nem nåleøjet og opnå støtte. 

 Dennis er medstifter og medejer af firmaet Fundraiseren.dk, som også står 
bag Danmarks største fonds- og puljedatabase, www.fonde.dk  

 
10.15-10.25 Pause 
 
10.25-11.10  Søren Beltoft fra litteraturkontoret i Slots- og kulturstyresen gennemgår 

Statens Kunstfonds puljer og tilskudsmuligheder på litteraturområdet – her-
under legater til forfattere, oversætterstøtte, støtte til produktion og litte-
rære arrangementer. 

 
11.10-11.20 Pause 
 
11.20-12.20     To forlagschefer fortæller om deres erfaringer. Pernille Follmann Ballebye, 

forlagschef hos Kristeligt Dagblads Forlag, og Mette Jokumsen, forlagsrådgi-
ver og redaktør, tidl. forlagschef på Informations Forlag og Tiderne Skifter, 
deler ud af deres erfaringer med at søge tilskud og støtte til skøn- og faglit-
teratur fra fonde og puljer i ind- og udland.  

 
12.20-12.30 Afrunding og tak for i dag. 
 
 

Praktiske oplysninger 
Tid og sted: Torsdag d. 22. marts 2018 – kl. 8.45-12.30. Kurset holdes i de lækre kursusloka-

ler hos MBK A/S, Pilestræde 61, 1., 1112 København K. 
Pris: 1.900,- kr. excl. moms.  
Rabat: Ved tilmelding af mere end 1 person fra samme firma får alle deltagere ud over den 

første 300,- kr. rabat. pr. deltager.  
Tilmelding: Send en mail til post@pressto.dk. Læs vores afbestillingsregler her:  

http://www.fonde.dk/
mailto:post@pressto.dk
http://www.forlaget-pressto.dk/images/Afbestillingsregler.pdf

