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Fanfiktion Thessa Jensen Hent PDF Fanfiktion. Et begreb, skabt i USA i 1970’erne, der dengang som nu
dækker over historier, der genfortæller og ændrer de fortællinger, som vi læser i romaner eller ser på film og
tv. Fanfiktion dækker over mere end selve fortællingen. Fanfiktion skabes i et fællesskab. Et fællesskab, som
gennem udviklingen af online-platforme og sociale medier har fået en større og større udbredelse gennem de
sidste mange år. Et online-fællesskab, hvor deltagerne læser og kommenterer på hinandens historier, og hvor
nye forfattere kan hente hjælp og inspiration fra mere erfarne medlemmer i gruppen. Det er et fællesskab,
hvor medlemmerne kan udvikle deres skrivefærdigheder eller diskutere deres forståelse af en film, og hvor

anerkendelsen af hinandens bidrag er med til at udvikle den enkelte.

Denne bog, som er den første udgivelse i serien Trend bites, prøver at give et indblik i denne forunderlige
verden.
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