
SKRIV & NÅ UT 

 
Nu är det dags igen, 

 skrivkurs i idylliska Brantevik: 

16 – 18 mars 2018 

Skräddarsytt & individuell feedback 

Härlig helpension i eget rum på Brantevik Råkulle  

För dig som vill: 

• Få din kommunikation att lyfta på jobbet 

• Lära dig att skriva artiklar 

• Börja eller fortsätta på en bok 

 

Från fredag kväll till söndag eftermiddag:  

Du väljer vilka lektioner som passar dig och får också tid till att skriva. 

Så här säger några tidigare deltagare om journalisten Marie Erikssons skrivkurs i Brantevik: 

 

”Mycket bra utbildning, feedback och handledning. Jag har fått ut massor!  

Fått specificera vad och varför med mitt skrivande, massor av input och idéer.  

Och inte minst skrattat massor!!” 

 

Jenny Eklund, driver företag inom ledarskap och personlig utveckling, 

Alla Leder och jennyeklund.nu 

”Jag har fått med mig bra handfasta tips och verktyg som jag kommer att använda mig av i mitt fortsatta skrivande. 

 Roliga övningar var det oxå! Skön avslappnad stämning och samtidigt fokus på det vi ska göra – super!” 

 

Susanne Wihlborg, VD för Produktiv Hälsa, friskvård och kurser för företag och privatpersoner 

http://www.allaleder.com/
http://www.jennyeklund.nu/
http://produktivhalsa.se/


  

     

Med mycket omtanke, värme och humor tar värdparet Sussi Hoffmann och Hasse Rynnel hand om oss. 

Under våra kursdagar bor du som på pensionat, med helpension, i eget rum.  

I vanliga fall är Brantevik Råkulle ett välskött och fräscht nyrenoverat vandrarhem  

men sådana där aktiviteter som disk och städ är inget som vi behöver ägna oss åt.  

Lakan och handdukar ingår också, precis som närheten till havet. 

 

                   



Upplägg 

 
Det första lektionspasset startar klockan 17.00 på fredag kväll. 

Innan dess kan du bli hämtad med bil under dagen vid tågstationen i Simrishamn (ingår i kurspriset). 

Den ligger ungefär 6 kilometer från Brantevik. 

 

Under den första lektionen lägger vi en grund för de 

kommande dagarna. Här får du konkreta skrivtips 

och förhoppningsvis en hel del inspiration. 

Sedan är det dags för middag vid 18.30. 

Om du har några speciella önskemål och behov 

när det gäller mat och dryck, berätta gärna det senast  

en vecka före kursstart. Brantevik är en mycket lugn 

och idyllisk by vid havet utan affär och kiosk. 

Efter middagen kör vi ett kortare  

övningspass och slutar senast 21.00. 

Lördag och söndag morgon får du njuta av en  

frukostbuffet som dukas upp vid 08.00.  

09.00 startar den första lektionen.  

Du väljer själv vilka lektionspass som du vill gå på,  

hur mycket tid du vill lägga på ditt eget skrivande. 

Du får individuell feedback i enrum, om du vill. 

 

Tid för kursavslut på söndagen anpassas efter behov. 

Jag, Marie Eriksson, serverar ett smörgåsbord av verktyg, tips och övningar – du väljer själv vad du vill fokusera på. 

Den här kursen passar både för dig som är van att skriva och för dig som vill börja. 

Du kanske har ett tydligt mål med kursen eller är mer ute efter att få inspiration och vägledning? 

Du kanske vill få tips om hur du kan få till texter på din arbetsplats intranät eller på din hemsida?  

Eller du kanske siktar på en bok? Här finns flera bra skrivhörn och jag ger dig allt mitt stöd. 

 

 

Blir du sugen på att anmäla dig? Vad roligt! Välkommen att maila eller ringa mig, Marie Eriksson: 

marie@stockholmskulturbyra.se, tel: 076 – 212 93 34. 

Anmälningsavgift 1 500 kr – då säkrar du din plats. Total kursavgift 4 600 kr, inklusive moms (12 procent). 

Bankgiro: 827 – 9309, Stockholms kulturbyrå. 

 

Om du har betalt kursen men inte kan gå gäller läkarintyg – då får du tillbaka pengarna. 

mailto:marie@stockholmskulturbyra.se

