DENNIS GADE KOFOD
skønlitteratur - romaner

Dennis Gade Kofod (f. 1976) er uddannet på forfatterskolen og
debuterede med romanen Anskudte dyr (2005). Siden er udkommet Brøndtjætten (2006), Nexø Trawl (2007), Superhelte i det hele
taget (2009) og senest Genfærd (2013). Har også udgivet børnebøger, dramatik og essaystik. Modtog i 2014 Statens Kunstfonds
treårige stipendiat. Dennis er født og opvokset på Bornholm, og
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øen spiller en væsentlig rolle i hans forfatterskab. Til efteråret udkommer romanen Nancy, der er beretningen om en ung kvinde, der forsøger at rive sig løs fra sin
opvækst på en lille ø samtidig med at mørke kræfter angriber hele den verden hun kender.
Forfatteren fortæller gerne om
• Om arbejdet med sin roman Nancy. Om at arbejde med det magiske og fantastiske i en fortælling der ellers skildrer et genkendeligt Danmark. Foredraget er således også en introduktion til den
magiske realisme. Målgruppe: Fra gymnasiet og op.
• Om sin opvækst i det der kaldes Udkantsdanmark. Foredraget er en beskrivelse af det Bornholm
der findes i dag: Hvilke udfordringer der findes, men også hvad der er derude, der ikke findes andre steder. Foredraget er en indgang til at forstå det Danmark der opstår i disse år og indeholder
flere forslag til, hvordan udviklingen kan blive positiv for alle områderne i Vandkantsdanmark.
Målgruppe: Fra gymnasiet og op.
• Hvordan bliver man bedre til at skrive? Med baggrund i sine mange år som underviser i kreativ skrivning
- særligt på gymnasiet - gives der værktøjer og eksempler på, hvordan man kan få hul på det at skrive
skønlitterært. Foredraget indeholder en række skriveøvelser og egner sig bedst til mindre hold (Maks. 30)
Målgruppe: Kan målrettes enten udskolingen, eller gymnasiet og andre der er interesserede.
Om Nancy (udkommer primo oktober 2015)
En mystisk tåge har lagt sig om Bornholm og tager folk med sig ud over havet. Folk dør. Men Nancy
bliver tilbage – og forude venter byfesten. Nancy er bornholmer. 25 år. Hun gør rent i et botilbud for
tosser. Hun er kæreste med Træner Thomas, men vil gerne gøre det forbi. Nancy går på HF sammen
med Albert. Han vil være læge. Imens frembringer fire troldmænd i en sølvgryde en tåge på stranden. Det pulserende langsomme liv i den grå masse. Den vokser. Den tager folk med sig. Bærer dem
ud over havet. Får dem til at forsvinde. Og så dukker puslingene frem. De underjordiske. Naturkræfterne siger stop. De er kommet for at tage øen tilbage.
Pressen skriver om Genfærd:
»Stramt, visuelt iagttagende, gådefuldt skriver Dennis Gade Kofod fra sit Bornholm, som han har gjort
det før, og hos ham er der ikke megen idyl og solskin over den ø.« * * * * – Politiken

Kontakt (klik) dgk@dennisgadekofod.dk

