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Tidsskriftet Reflex

Hvad er redaktionen for Reflex særligt interesseret i at bringe?
Billeddigte, særligt digte i lyd/ﬁlmklip eller i kombination med tekst/billede,
illustrationer/billeder, link, artikler om lyrik, digtere og anmeldelser.

Er der temanumre af Reflex?
Nej, men i 2010 og 20111 blev tidsskriftet Afvigelse, som var temabaseret, udgivet. Der er ingen
aktuelle pIaner om at udgive Afvigelse. øvrigt indeholder hvert nummer af Reﬂex emner, som
bidragydere uafhængig af hinanden har valgt at bringe værker om. Reﬂex fanger så at sige noget
tidsånd blandt forfatterne.
Hvad er særligt for Reflex *?
1. Vi bruger bredformat (liggende A4)
2. Tidsskriftet kan have video og lyd indlejret i selve dokumentet
3. Tidsskriftet har hyperlink til sider i numret og websider
4. Tidsskriftet er et PDF-dokument
Vi tænker i skrifttype, farver og billeder. Jo mere kunstnerne behersker teknikkerne, jo mere glæder vi os.
Illustratorer/graﬁkere præsenteres jævnbyrdigt med digtere ved fx billeddigte.
Kan jeg få reklamer bragt for min digtsamling?
Ja, er du bidragydere, så kan du, hvis du sender en færdig ting til reklame.
Hvordan skal mit bidrag fremstå, når jeg sender?
Lad os slå fast, vi antager at du har fået foretaget korrektur i forvejen. Hvis der er risiko for fejl, så varsko
redaktøren. Send helst hver tekst i sin separate ﬁl.

Stof
Tekst

filformat (filendelse)
Apple Pages (.pages)
Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (.doc)
Word 2007's Office Open XML (.docx)
Rich Text Format (.rtf)
Open Document Format for Office Applications (.odt)
- eller som tekst i et e-brev
Tekst sat op med særlige fonte:
Portable Document Format (.pdf)

Billeder

(.jpg), (.gif ) (.pdf ) eller (.png)

Lyd

(.mp3) eller (.mp4)

Filmklip

(.mpg), (.mp4) eller (.mov)

sendemåde
indtil 25Mbytes per e-post til
reﬂex@57nord.dk

Kan jeg få mine digte optaget under pennenavn/kunstnernavn/alias/pseudonym?
Ja, men det er smart at lade redaktionen vide dit navn, så du på et senere tidspunkt kan lade digtene
udgive under dit rigtige navn.

Hvilke grænser er der for mit bidrag ?
Vi har ikke kategoriske begrænsninger, men vi tilstræber at lade det være styret af "sund fornuft" i
forhold til den større sammenhæng.
Hvordan laves Reflex?
Du sender dit bidrag til redaktøren, som forud for redaktionsmødet vurderer, om det skal med i
basismaterialet. På redaktionsmødet besluttes den endelige sammensætning af Reflex. Kun
medlemmer af 57º Nord kan deltage i redaktionen.
Hvad med forbedringer af ens værk, som er udgivet med Reflex?
Hvis du har forbedringer af dit digt eller andet kan du sende det senest 7 dage efter 1. udgave har
været oﬀentliggjort.
Hvad gør jeg, hvis der er fejl i Reflex?
Sig det til redaktøren. Vi fremstiller ny udgave:
* Hvis det ikke er bagatelagtigt, men seriøs fx:
- forkert navn
- manglende ord
- at der er skrevet forkert jævnfør manus
* Og det er inden 14 dage efter første udgaves oﬀentliggørelse rettes fejlen/forbedringen.
Hvor meget kan Reflex fylde i bytes?
Filstørrelse har ingen betydning for Reﬂex på Apple iTunes Stores podcastdel.
Reﬂex lægges på issuu.com - et sted man kan læse Reﬂex på en lækker, nem og hurtig måde. Findes også
som app til iOS. På issuu.com er vor begrænsning 100MBytes. Dokumenter over 100Mbytes ﬁndes
udelukkende på 57nord.dk
Kildehenvisning til Reflex
Hvis et nummer indeholder fejl opgraderes numret. Fra og med 2012 er der markering af udgave på
sider med sidetal. Nævnes udgave ikke, er det første udgave. Før 2012 indeholder numret et
versionsnummer skrevet på side 1 i nederste højre hjørne: <år>-<nr>.<opgradering> Dette skal du
selvsagt have i din kildehenvisning.
Fristerne for modtagelse af bidrag og udgivelsesdatoerne
Meddeles løbende
Med ønske om god fornøjelse
Sean Ryan Bjerremand
Redaktør

