HVA ER DIN FORTELLING?
SKRIVEVERKSTED OG GAME JAM
Er du mellom 15 og 20 år? Liker du å skrive? Vil du lære å
lage dataspill? Gjerne gjøre begge deler på en helg?

Program:

Om skriveverkstedet:

Dag 1: Lørdag 3. mars
10:00 – 10:15:
10:15 – 18:00:
18:00:
Kveld:

Ankomst og innlosjering
Skriveverksted (m/lunsj)
Middag
Sosialt samvær

Dag 2: Søndag 4. mars
09:00 – 10:00:
10:00 – 16:00:
16:00 – 17:00:

Frokost
Game jam (m/lunsj)
Spilltest og releasefest!

Hvem kan være med?

Hva er din fortelling? er et tilbud til ungdom
(15-20 år) i Trøndelag. Lær å lage historier
og finn din egen stemme!
Arrangementet er gratis og inkluderer
måltider + overnatting på Falstadsenteret
fra lørdag til søndag (maks 20 personer).

Påmelding:

Send e-post til post@falstadsenteret.no,
merket «Påmelding til skriveverksted og
game jam» med: navn, adresse og alder.
Skriv også gjerne noen linjer om hvorfor du
vil delta. Påmeldingsfristen er 26. februar.

Hvor:

Kurset foregår på Falstadsenteret i
Levanger kommune. Falstadsenteret kan
være behjelpelig med transport til og fra
Åsen togstasjon.
Se: www.falstadsenteret.no.

Du vil bli gitt spennende utfordringer som
hjelper deg å finne og skrive frem din
fortelling.

Om game jam:

Du skal lage spillhistorier, interessante
karakterer og bygge spillverdener. Du vil
lære om historiebygging i dataspill og å
bruke spilldesignverktøy.

Om instruktørene:

Ingrid Storholmen er en prisbelønnet dikter
og forfatter fra Verdal. Asieh Amini er
prisbelønnet journalist og dikter.
Kristine Ask (PhD) og Kristine Øygardslia er
spillforskere og spilldesignere ved NTNU,
Trondheim.

Kulturmøter:

Arrangementet er en del av prosjektet
«Kulturmøter» på Falstadsenteret. Med
«Kulturmøter» ønsker vi å lage en sosial
møteplass for ungdommer med forskjellig
bakgrunn. På programmet står både
kreative og sosiale aktiviteter. Tidligere har
vi arrangert tospråklig skriveverksted i
samarbeid med forfatterne Asieh Amini og
Ingrid Storholmen, og filmverksted med
filmregissøren Hallvar Witzø.
Hva er din fortelling? inngår i et
forskningsprosjekt ved NTNU. Spillene og
tekstene dere lager kan bli brukt i
Falstadsenteret sin formidling.
Samtykkeskjema og informasjonsskriv får du
ved ankomst.

