
Novellekonkurrence 
Allatta 2040 

Verdens førende minenation, totalt fredet land med verdens eneste uberørte natur eller en isfri kæmpe 

ø hævet over planetens øvrige landområder? Mulighederne for hvilket Grønland, der eksisterer i 2040 er 

uendelige. Har du et godt bud og er mellem 15 og 25 år, så skriv din version til novellekonkurrencen 

Allatta. 

NAPA, Nunatta Atuagaateqarfia, Sorlak og milik publishing skyder d. 1. oktober 2014 igen 

novellekonkurrencen Allatta! (Lad os Skrive) i gang. Denne gang med fremtidstemaet 2040, som er en 

overskuelig fremtid, de unge selv bliver en del af. Send din novelle til allatta@napa.gl inden 15. november 

2014. 

- År 2040 er netop en fremtid indenfor en overskuelig nærhed, som de unge selv kan være med til at 

sætte deres præg på. Novellesamlingen bliver på den måde et stærkt dokument om, hvordan 

nutidens grønlandske unge ser deres egen fremtid, lyder det fra organisationerne bag 

konkurrencen. 

En kompetent jury med forfatter Jessie Kleemann, lektor Birgit Kleist Petersen, medlem af 

forfatterforeningen Hans Anthon Lynge samt vinder fra Allatta 2012 og medlem af forfatterforeningens 

bestyrelse Sørine Steenholdt udvælger de 10 bedste noveller, som hver vinder 2500 kroner, en skrive-

bootcamp i Nuuk, udgivelse af deres novelle i en antologi og en nordisk skrive-workshop i Reykjavik.  

- Jeg har lært så meget ved at være med i Allatta og virkelig udviklet mig som forfatter. Det, at jeg 

vandt novellekonkurrencen, har givet mig modet til at søge om og få et arbejdslegat hos Selvstyret, 

så min helt egen novellesamling udkommer næste år, siger en glad og stolt Sørine Steenholdt, som 

var  blandt de 10 vindere i 2012 og just er valgt ind som nyt medlem af Kalaallit Atuakkiortuts 

(Grønlands forfatterforenings) bestyrelse.   

Der er oprettet en facebookgruppe for deltagere og interesserede, som hedder Allatta! Her kan man blive 

medlem og få ris, ros og gode råd til sin novelle. Vedhæftet findes også et hæfte, hvor der er gode råd til at 

komme i gang med skriveriet. Antologien vil også indeholde 10 illustrationer af elever fra landets fire GU og 

GUX samt Ilinniarfissuaq. På den måde bliver bogen et samlet ungdomskulturelt fremtidsudtryk. Allatta er 

støttet økonomisk af blandt andet NunaFonden og NAPA. 

For yderligere information og regler se www.napa.gl/allatta eller kontakt: 

Projektleder NAPA Katja Vahl katja@napa.gl eller 589259 

Dommer Sørine Steenholdt soristeenholdt@gmail.com  

Leder af Børnebiblioteket Mette Laustsen mette@katak.gl eller 348927  

Forlægger Lene Therkildsen, milik publishing, forlag.milik@gmail.com eller 322602 
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