
Inbjudan till 

 
Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF) bjuder alla unga nordiska 

deckarfanatiker till årets bästa deckarfestival! Träffa nordiska 

deckarförfattare, manusförfattare och experter och testa skriva din egen 

deckare, dina nordiska deckarkunskaper och lösa nya mysterium. 

 

Nordic Noir kommer att äga rum i Reykjavik 13-15. November 2015 och deltagare kommer att 
inkvarteras på Loft Hostel mitt i centrum på Reykjaviks huvud-shoppinggata.  
 
Deltagaravgiften är 20€ för medlemmar av UNF, FNUF Sverige, FNU Danmark och Norge, 
PNU och NUF, och inkluderar all mat och logi, lokal transport och program. Icke-medlemmar 
kan även delta för 50€. Priset inkluderar INTE resan till och från Island och Reykjavik. 
Kolla med din nationalförening för resestöd. 
 
Deltagare på 18-30 år har prioritet. Varje land kan skicka 10 deltagare (utan Färöarna och 
Island som har 5 deltagare var). Anmälning sker via http://www.fnuf.org/nordic-noir-anmalan 
från och med 24. augusti kl. 12.00 skandinavisk tid. Det är först till kvarn som gäller. Deadline 
för anmälan är 13. september kl. 12.00 skandinavisk tid. Om ett land inte har fyllt sin kvot då 
kan ev. andra länder skicka fler deltagare eller äldre deltagare komma med.  
 
OBS! Hela programmet kommer att föregår på skandinaviska. 
 
Eventuella frågor kan riktas till ditt lands reseledare Ida Rajala, rajala.ida@gmail.com 
 
Vi ses i Island i november!!! 

 

 

 

 

 

  

http://www.fnuf.org/nordic-noir-anmalan


Preliminärt program: 
Användgärnahashtaggarna #ungnorfel och #nordnoir15 

 

Med reservering för ändringar. 

 

Fredag 13. november 

15.00-17.00: Ankomst och registrering, Loft Hostel 

18.00-20.00: Middag 

20.00-21.30: Deckarrundvisning i Reykjavik 

 

Lördag 14. november: film tema 

09.00-10.00: Frukost 

10.00-12.00: Besök: hur man sminkar och lagar deckar-

relaterade effekter 

12.00-13.00: Lunch 

13.00-14.00:Seminarie I: anpassa deckarlitteratur till 

deckarfilm 

14.00-14.30: Kaffe och diskussion 

14.30-18.00: Workshop I: anpassning och kortfilmsproduktion 

av kort deckartext 

18.00-19.30: Middag 

19.30-21.00: Frågesport: hur mycketvet du om nordiska 

deckare? 

 

Söndag 15. november: bok tema 

11.00-12.00: Seminarie II: varför har nordiska deckare blivit 

populärare än andra? 

12.00-13.00: Lunch 

13.00-14.00: Seminarie III: typ av deckare, perspektiv, lite om 

attskrivadeckare 

14.00-16.30: Workshop II: Deckarskrivning 

16.30-17.00: Fika 

17.00-19.00: Fri tid (frivilligt besöktill simhall: ingårinte i 

deltagaravgift) 

19.00-20.30: Gala middag 

20.30-23.00: Visning av kortfilmer och andra aktiviteter 

23.00-00.00: Avsked 

 

Måndag 16. november  

06.00-09.00: Avresa 

 

 


