
Vores fortællinger skaber vores identitet og virkelighed. Og lige så længe

mennesket har eksisteret, har vi delt vores livshistorier på forskellig vis. De

kendte udgiver selv- og autobiografier i stor stil, og vi ved fra forskning,

at det at nedskrive sine erindringer, kan have mange positive effekter -

udover dét, at skabe et eftermæle til de kommende generationer.

 

Maria Lya Leerbeck er en af stifterne bag Forlaget Fortæl, der har

specialiseret sig i at hjælpe helt almindelige mennesker med at nedskrive

deres livshistorier til privat brug. Med foredraget vil Maria dels give et

indblik i, hvad vores erindringer og livshistorie reelt set betyder for vores

identitets-skabelse og hvorfor også lige præcis din fortælling er vigtig –

og så vil hun inspirere og give konkrete redskaber til dig, der selv er

nysgerrig på at komme i gang med at skrive dine egne erindringer.
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"In the end, we all become stories"
 - Margaret Atwood 

Maria Leerbeck er én af stifterne bag det traditionsbundne og

samtidig nytænkende forlag Fortæl. Et forlag, der med ét ben i nogle

af vores ældste traditioner og ét ben i den digitale tidsalder, er på en

mission for at understrege, at vi alle sammen er en del af en større

fortælling, der hverken starter eller slutter med os selv - og som tror

på at vores fortællinger er livsvigtige.

 

Med foredraget vil Maria dels give et indblik i den research, der ligger

bag hele forlagets arbejde med livshistorier, men også hvad vores

fortællinger reelt set betyder for vores identitetsskabelse og hvorfor

også lige præcis din fortælling er vigtig – og så vil hun inspirere og

give konkrete redskaber til dig, der selv er nysgerrig på at komme i

gang med at fortælle din egen – eller andres – historier.

Forlaget Fortæl blev stiftet i 2017 af journalist Mette Høyer Eriksen og

iværksætter Maria Lya Leerbeck.
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