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6 stipendier til deltagelse i Winter Institute 18
fra d. 20.-23. februar 2023 i Seattle i staten
Washington arrangeret af American
Booksellers Association (ABA)
Uglevirkes bestyrelse har besluttet at bevilge 6 stipendier
på hver kr.12.500,00 til deltagelse til deltagelse i ABAs
WI 18 - 2023, som finder sted d. 20.-23. februar 2023 i
Seattle i staten Washington på USAs vestkyst.
Stipendiemodtagere skal have en aktiv tilknytning til
bogbranchen, både ved ansøgningen og på tidspunktet
for selve deltagelsen.
Du kan på Uglevirkes hjemmeside finde rapporter fra
dansk deltagelse i ABAs Winter Institute i 2018, 2019 og
fra 2020. Her kan du få et indtryk af arrangementerne set
med danske øjne.
Uglevirke vil på et møde i august blandt ansøgerne udvælge 6 til modtagelsen af stipendiet, som af Uglevirke/Boghandlerforeningen via ABA tilmeldes WI 2023.
Stipendierne forventes at dække godt 2/3 af de med deltagelsen forbundne omkostninger.
Beløbet på kr. 12.500 er beregnet ud fra de i maj 2022
kendte priser og omkostninger
De 6 deltagere skal deltage i hele Winter Institute og de tilknyttede aktiviteter, herunder de besøg i amerikanske boglader, der arrangeres af ABA
Tid og sted:
20.-23. Februar 2023
Sheraton Hotel and Washington State Convention Center, Seattle, USA
For at få det fulde udbytte af deltagelsen, bør danske deltagere planlægge rejsen, så de ankommer til Seattle d. 18. februar og hjemrejsen kan formentlig først påregnes fra Seattle d. 24. februar.
De udvalgte deltagere vil blive tilmeldt WI18 af Uglevirke/Boghandlerforeningen. Deltagergebyr, incl. besøgstur til boglader, samt hotelovernatning vil blive betalt af Uglevirke direkte til ABA og vil derfor blive fratrukket stipendiet.
Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. kr. 7.000. Det resterende beløb kr. 5.500 udbetales til delvis dækning af flybilletter og andre omkostninger, såsom forplejning på rejsen og delvist under opholdet i .
Uglevirke forventer at stipendie-modtagerne evt. sammen med andre danske deltagere i WI 18 udarbejder
en kortfattet rapport over danske indtryk fra deltagelsen i Winter Institute 2023 senest 3 måneder efter
hjemkomsten.
Deltagerne organiserer selv rejsen til/fra Cincinnati. Rejsen kan derfor af deltagerne kombineres med andre
besøg i USA før eller efter WI. Du skal dog være opmærksom på, at selve deltagelsen i Winter Institute
dagene er en så intensiv oplevelse, at disse dage ikke egner sig til samtidig familie-turisme.
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Et check af flypriser foretaget i maj 2022 viser forskellige rejsemuligheder, der prismæssigt begynder ved
ca. 6.000 for flybillet t/r for flyrejser i februar 2023. Der er ikke direkte fly fra København til Seattle, og der vil
således være tale om mindst en eller to mellemlandinger, og i alt omkring 15 timers flyrejse hver vej. Check
selv priser og muligheder på f.eks. sas.dk eller momondo.dk. Skulle priserne udvikle sig dramatisk i perioden frem til efteråret 2022 kan Uglevirke forventes at regulere stipendiet.
Sådan søger du et stipendie
Du udfylder et af Uglevirkes ansøgningsskemaer til uddannelse med alle de relevante oplysninger. Ansøgningen skal desuden indeholde en motiveret begrundelse for, hvorfor du søger stipendiet. Ansøgningen
skal være Uglevirke i hænde inden 1. august 2022.
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/
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Gode råd til deltagelsen i Winter Institute
Dette er en samling af gode råd, tips fra tidligere deltagere mv.
Pas
Visum - ESTA
Rejseforsikring

Flybilletter

Dansk pas, gyldigt til mindst maj
2023
Skal søges via nettet, medmindre
du har et allerede gyldigt Esta,
der er mindre et 1 år gammelt
En gyldig rejseforsikring med afbestillingsforsikring tilrådes. I
tilfælde af sygdom til dækning af
flyrejsen, Uglevirke stipendiets udgifter til WI2023, Hotelgebyrer og andre udgifter.
Check flymuligheder snarest muligt
Jo kortere rejsetid, jo dyrere billetpris.

Kontanter og et
rigtigt kreditkort
Rapport til Uglevirke

Specielt i relation til USA er det
svært at klare sig udelukkende
med kontanter. Og VISA/Dankort
er ikke nok. Et Mastercard er meget bedre
Uglevirke forventer en kortfattet
rapport og gerne nogle fotos fra
de boghandler i ser undervejs.

Det kan være et krav, at jeres pas er gyldigt i
mindst 3 mdr. efter indrejsen i USA
Søges, bestilles og betales over internettet
Sygdom er dyrt i USA, for ikke at tale om
hjemtransport og evt.afbestilling. De fleste
indboforsikringer har også en rejseforsikring.
Det kan derfor være det billigste at tilkøbe en
USA-udvidelse for rejseperioden, hvis ikke
den dækker world-wide incl. USA.
Flypriserne fra Danmark til Seattle varierer
meget. Brug SAS, Momondo, Expedia, Travellink . Det kan også være, at en mellemlanding i
London, Frankfurt, eller f.eks. Amsterdam billiggør flyrejsen, men koster nogle ekstra timers
rejsetid.
Hvis I ikke allerede har et kreditkort, tilrådes I
at anskaffe et hos jeres danske bank inden
rejsen. Dog er det også praktisk at have lidt
kontanter til tips, småudgifter mv.
I er velkomne til at fordele rapportskrivningen
mellem jer, altså, så I laver én samlet rapport,
men det er helt op til jer selv.

Visitkort ell.
små sedler med
navn og kontaktinfo
Kort beskrivelse af din egen
boghandel

I vil møde en masse mennesker,
som I gerne vil i kontakt
med/holde kontakten, med.

Det er lettere, hvis I har et visitkort eller blot
nogle små sedler med navn, adr. tlf, emailoplysninger etc.

Du vil møde mange nysgerrige?
Hvor kommer du fra? Hvilken type
boghandel? Hvilken type by? Etc.
etc

Det kan være en gode ide at lave et lille præsentationsark f. eks et A4-ark med et par fotos
fra din boglade og lidt korte oplysninger om
typen af boghandel, byens størrelse etc.

WI-programmet
er stort og næsten uoverskueligt.

ABA har tidligere stillet en ’mentor’ til rådighed. Brug denne som
en guide til at for de bedste indtryk ud fra dine egne interesser.

Evt. praktiktid i
USA efter WI

ABA har tidligere åbnet mulighed
for et kortvarige praktikophold
efter Winter Institute

Læs også programmet udførligt igennem når
det foreligger formentlig i september 2022.
Læs også rapporterne fra de seneste Uglevirke ture til WI. Udvælg derefter ud fra dine
egne prioriteter. Snak med de andre deltagere. Etc .etc.
Hold selv øje med om ABA også åbner mulighed i år for et kortvarigt praktikophold. Opholdet er for deltagernes egen regning.
Du skal selv aftale nærmere med ABA.

