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6 stipendier til deltagelse i Winter Insti-
tute 15 - 2020 i American Booksellers 
Association (ABA) 
Uglevirkes bestyrelse har besluttet at bevilge 6 stipendier på hver kr.10.000,00 til deltagelse i til 
deltagelse i ABAs WI 15 - 2020, som finder sted i januar 2020 i Baltimore, Maryland på USA's østkyst. 
Stipendiemodtagere skal have en aktiv tilknytning til bogbranchen, både ved ansøgningen og på tidspunk-
tet for selve deltagelsen. 
 
Du kan på Uglevirkes hjemmeside finde rapporter fra dansk deltagelse i ABAs Winter Institute i 2018 og 
2019. Her kan du få et indtryk af arrangementerne set med danske øjne. 
 
Uglevirke vil på august-mødet blandt ansøgerne udvælger 6 til modtagelsen af stipendiet, som af Boghand-
lerforeningen via ABA tilmeldes WI 2020. Stipendierne forventes at dække godt 2/3 af de med deltagelsen 
forbundne omkostninger.  . 
 
De 6 deltagere skal deltage i hele Winter Institute og de tilknyttede aktiviteter, herunder de besøg i ameri-
kanske boglader, der arrangeres af ABA 
 

 
 
Tid og sted:   

Pre-institute programming and the opening reception will take place on  
Tuesday, January 21, 2020, followed by three days of Winter Institute programming, 
from Wednesday, January 22, through Friday, January 24.  
 

For at få det fulde udbytte af deltagelsen, bør danske deltagere planlægge rejsen, så de ankommer til Bal-
timore søndag/mandag d. 19/20 januar og tidligst planlægge hjemrejsen til fredag aften/lørdag d. 24/25. 
januar 2020 
 
De udvalgte deltagere vil blive tilmeldt WI15 af Uglevirke gennem Boghandlerforeningen. Deltagergebyr, 
samt hotelovernatning vil blive betalt af Uglevirke direkte til ABA og vil derfor blive fratrukket stipendiet. 
Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. kr. 6.000. Det resterende beløb kr. 4.000 udbetales til delvis dæk-
ning af flybilletter og andre omkostninger, såsom forplejning på rejsen og delvist under opholdet.  
 
Uglevirke forventer at stipendie-modtagerne evt. sammen med andre danske deltagere i WI 15 udarbejder 
en kortfattet rapport over danske indtryk fra deltagelsen i Winter Institute 2020 senest 3 måneder efter 
hjemkomsten. 
 
Deltagerne organiserer selv rejsen til/fra Baltimore. Rejsen kan derfor af deltagerne kombineres med 
andre besøg på USA's østkyst, f.eks. besøg i Washington DC, Philadelphia eller New York. Du skal dog  
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være opmærksom på, at selve deltagelsen i Winter Institute dagene er en så intensiv oplevelse, at den ikke 
egner sig til samtidig familie-turisme. 
 
Et check af flypriser foretaget i juni 2019 viser forskellige rejsemuligheder, der prismæssigt varierer fra kr. 
2.300 til kr. 4.000 for flybillet t/r for flyrejser i januar 2020. Baltimore ligger tæt på både Washington DC og 
New York, og det kan derfor også være et alternativ at flyve København-New York og fortsætte med tog til 
Baltimore. Dermed bliver udbuddet af fly og priser også større. 
 
Sådan søger du et stipendie 
Du udfylder et af Uglevirkes ansøgningsskemaer til uddannelse med alle de relevante oplysninger. Ansøg-
ningen skal desuden også indeholde en motiveret begrundelse for, hvorfor du søger stipendiet. Ansøgnin-
gen skal være Uglevirke i hænde inden 1. august 2019. 
 
Nærmere oplysninger om Uglevirke kan fås på www.uglevirke.dk og  hos Uglevirke på mail: 
post@uglevirke.dk.  Telefonisk kan du også kontakte Uglevirkes administration på +45 20 14 20 44 (Jens 
Clausager) 
 
Nærmere om ABA og Winter Institute findes på: https://www.bookweb.org/ 
 


