
	  

Zetland	  Talent	  
Med	  ønsket	  om	  at	  bidrage	  til	  udviklingen	  og	  styrkelsen	  af	  dansk	  
kvalitetsjournalistik	  lancerer	  Zetland	  initiativet	  Zetland	  Talent.	  
	  
Talentskolen	  vil	  uddanne,	  inspirere	  og	  styrke	  de	  mest	  lovende	  
talenter	  i	  den	  nye	  generation	  af	  non-‐fiktions	  skribenter.	  Hvert	  år	  
optages	  et	  hold	  på	  tre	  til	  fem	  unge	  skribenter,	  der	  i	  intensive	  
workshops	  vil	  blive	  præsenteret	  for	  en	  lang	  række	  
fortællemæssige	  teknikker	  og	  sammen	  nærlæse	  en	  stribe	  værker	  
fra	  den	  danske	  og	  amerikanske	  journalistiske	  kanon.	  Derudover	  
vil	  hver	  enkelt	  skribent	  i	  et	  dedikeret	  og	  målrettet	  coachingforløb	  
arbejde	  med	  et	  konkret	  projekt,	  der	  stiler	  i	  retning	  af	  en	  mulig	  
udgivelse	  som	  en	  Zetland	  single	  efter	  samme	  kontraktmæssige	  
forhold,	  som	  Zetlands	  øvrige	  skribenter	  arbejder	  under.	  
	  
Første	  hold	  på	  Zetland	  Talent	  vil	  indgå	  i	  et	  forløb,	  der	  strækker	  
sig	  fra	  september	  2013	  til	  marts	  2014.	  Undervisningen	  vil	  finde	  
sted	  hver	  14.	  dag	  en	  hverdagsaften	  i	  København.	  Derudover	  vil	  
der	  med	  hvert	  enkelt	  skribent	  finde	  et	  månedligt	  coachingmøde	  
sted,	  også	  et	  sted	  i	  hovedstaden.	  
	  
På	  Zetland	  stiller	  vi	  med	  begejstring,	  dedikation	  og	  en	  ambition	  
om	  at	  bidrage	  positivt	  til	  at	  føre	  nordisk	  non-‐fiktion	  op	  på	  et	  
internationalt	  niveau.	  Og	  et	  gratis	  undervisningsforløb.	  
	  
Til	  gengæld	  forventer	  vi,	  at	  du	  som	  elev	  på	  Zetland	  Talent	  
(udover	  at	  have	  et	  sjældent	  godt	  skrivegen)	  møder	  velforberedt	  
og	  engageret	  op	  til	  alle	  workshops,	  at	  du	  forpligter	  dig	  til	  at	  
arbejde	  målrettet	  og	  ambitiøst	  med	  dit	  individuelle	  projekt	  –	  og	  
at	  du	  af	  og	  til	  bager	  en	  virkelig	  fremragende	  kage	  at	  tage	  med	  til	  
workshoppen.	  
	  
Har	  du	  en	  fremragende	  pen,	  er	  du	  studerende	  eller	  relativt	  
nyuddannet?	  	  
	  
Så	  send	  os	  en	  motiveret	  ansøgning	  på	  cirka	  én	  side	  plus	  følgende:	  
	  

1) Et	  CV.	  
2) Et	  pitch	  på	  en	  eller	  to	  konkrete	  historier,	  du	  gerne	  vil	  gøre	  

til	  en	  single	  undervejs.	  
3) Din	  mest	  vellykkede	  tekst/artikel	  til	  dato.	  

	  
Send	  din	  ansøgning	  til	  lea@zetland.dk.	  Skriv	  i	  emnefeltet	  
“Zetland	  talent”.	  
	  
Ansøgningsfrist	  1.	  juni	  2013.	  	  
Svar	  til	  alle	  gives	  senest	  ultimo	  juni	  2013.	  


