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Hvad adskiller Afvigelse fra andre lyriktidsskrifter?
Tidsskriftet Afvigelse udkommer lejlighedsvist. Derfor navnet Afvigelse. Men fast til Aalborg 
Lyrikfestival 9000 ORD.

Tidsskriftet er et pdf-dokument. Afvigelses layout er i bredformat (liggende A5). Og tidsskriftet er 
velegnet til skærme med en opløsning på 1024 x 768 og derunder, fx telefoner, netbooks, ipad, 
ebook readers.

Hvad er folkene bag Afvigelse interesseret i at bringe?
Digte og kortprosa

Hvordan sender man bidrag til Afvigelse?
Vedhæftede dokumenter til afvigelse@57nord.dk 

Tekst
Der antages at der er foretaget korrektur i forvejen, hvis der er risiko for fejl varsko redaktøren

På hver tekstside skal være angivet navn fx i foden

Digte i tekstformatter skal være i et af følgende:
Microsoft Word, Apple Pages eller Adobe PDF

Hvor lange digte?  Højst 34 linier à 21 anslag (tegn) per linie (to spalter)
                                       Højst 17 linier à 44 anslag (tegn) per liine (en spalte)

Lyd/filmklip
Nej, send lyd/filmklip til 57º Nords tidsskrift Reflex

Billeder
Spørg redaktøren

Kan man få prosa optaget?
Ja, hvis det er (ultrakort) kortprosa. Højst 34 linier à 21 anslag (tegn) per linie.

Kan man få sine digte optaget under pennenavn/kunstnernavn/alias/pseudonym?
Ja, men det er smart at lade redaktionen vide ens navn, så man på et senere tidspunkt kan lade 
digtene udgive under eget navn

Anmeldelser og artikler? 
Nej, send det til 57º Nords tidsskrift Reflex
 
Hvordan laves Afvigelse?
På redaktionsmøde bestemmes rækkefølge, opsætning og evt. begrænsninger
Kun medlemmer af 57º Nord kan deltage som redaktion



Billedbehandling: Photoshop 6.0
DTP: InDesign CS3
PDF: Acrobat 7.0 Pro
Hovedcomputer: Mac Mini 2Ghz Intel Core 2 Duo med styresystemet Mac OS X Snow Leopard
Skærm: 24” - 1920 x 1200
Printer: 1200 x 1200 dpi colorlaser

Kan man få reklamer bragt for ens digtsamling?
Nej, men det kan man i 57º Nords tidsskrift Reflex.

issuu.com 
Afvigelse lægges på issuu.com - et sted man kan læse Afvigelse på en lækker, nem og hurtig 
måde, især på alm. computer (herunder netbooks) - forudsætter Flash plug-in.


