Åsa Storck
Vilka besöker jag?
Jag besöker gärna klasser i grundskolan, särskolan och förberedelseklasser. Alla
mina böcker är lättlästa berättelser som kan läsas av alla. Flertalet finns också som
ljudböcker och inlästa på DAISY.
Vad gör jag på ett författarbesök?
Om särskilda önskemål finns, anpassar jag mitt författarbesök efter det. Ett vanligt
upplägg är att jag berättar om hur jag får idéer till en berättelse och bakgrunden till
böckerna jag skrivit. Fakta eller fantasi: hur använder man sig av verkliga händelser i
en berättelse och hur mycket får man egentligen hitta på…?
Berättelser som utspelar sig förr i tiden är något många tycker är spännande. Men
hur vet man egentligen hur det var förr, så att man kan skriva om det? Det berättar
jag om med anknytning till mina historiska barnböcker.
Hur är det att komma som flykting till Sverige eller att vara barn i en familj som
lever gömd? Det är frågor som tas upp i diskussioner på mina klassbesök, liksom
inspiration till eget skrivande för eleverna.
Annat jag brukar prata om är:
Hur är gången är från det att man börjar skriva till en färdig bok? Vem man kan
visa sitt eget skrivande för? Vilka knep kan man använda för att göra en berättelse
mer spännande?
Jag brukar också läsa lite ur mina böcker, berätta om det jag håller på att skriva just
nu och självklart svara på alla frågor. Jag håller gärna i skrivarverkstäder.

Kostnad
Klassbesök (under samma dag)
1 lektion upp till 60 minuter 				
4 000 kr
2 lektioner 					
5 500 kr
3 lektioner 					
6 500 kr
4 lektioner 					
7 500 kr
Storsamling 					7 500 kr
Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Priserna inkluderar soc avg.
(Författarbesök i skolan är momsbefriade). För bokning och information kontakta
Författarförmedlingen, www.forfattarcentrum.se

Jag har skrivit drygt 60 lättlästa
böcker för barn och unga. Läslust och skrivglädje är något av
det viktigaste jag vill förmedla
på mina författarbesök. Det
finns berättelser för alla, både
att läsa och skriva! När jag inte
skriver böcker, arbetar jag som
bibliotekarie.
Mina böcker
Vide i Lund (om medeltidens
Lund) och Lin vid muren (om
bygget av kinesiska muren).
Pablo på Galapagos om Darwin
och evolutionsläran och Alice i
Stratford (om Shakespeare) är
också böcker i serien På plats i
tiden och utkommer under 2019.
Mitt rätta namn, Hitta rätt
och Milo-böckerna är också
översatta till arabiska.

