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Vinn	  tio	  skrivardagar	  i	  Hemingways	  studio	  i	  Key	  West	  
	  
Vill	  du	  sitta	  och	  skriva	  i	  Hemingways	  studio	  i	  Key	  West?	  Nu	  har	  alla	  med	  den	  skrivardrömmen	  
chans	  att	  vinna	  just	  detta.	  Förstapriset	  i	  Florida	  Keys	  Flash	  Fiction	  Contest	  är	  en	  resa	  till	  Florida	  
Keys	  med	  tillgång	  till	  Ernest	  Hemingways	  studio	  under	  tio	  dagar	  i	  juli.	  Alla	  tävlingsbidrag	  
måste	  skickas	  in	  senaste	  den	  31	  mars	  2016.	  	  
	  
Startskottet	  har	  nu	  gått	  för	  Florida	  Keys	  Flash	  Fiction	  Contest	  2016.	  Temat	  för	  året	  är	  korta	  
berättelser,	  essäer	  och	  andra	  korta	  historier.	  	  
	  
Flash	  Fiction	  Contest	  är	  öppen	  för	  personer	  från	  USA	  och	  andra	  utvalda	  länder,	  inklusive	  Sverige,	  som	  
är	  minst	  21	  år	  gamla.	  Tävlingsbidragen	  ska	  innehålla	  max	  500	  ord	  och	  lämnas	  in	  via	  tävlingens	  
officiella	  hemsida	  fla-‐keys.com/flashfiction	  senast	  den	  31	  mars	  2016.	  	  
	  
Vinsten	  
Den	  lyckliga	  vinnaren	  får	  ett	  pris	  som	  består	  av	  ett	  presentkort	  på	  1500	  US	  dollar	  för	  flygresa,	  boende	  i	  
en	  stuga	  vid	  anläggningen	  The	  Studio	  of	  Key	  West	  för	  21	  nätter	  mellan	  5-‐31	  juli,	  ett	  kreditkort	  på	  500	  
US	  dollar	  för	  mat	  och	  andra	  avgifter	  samt	  ett	  Key	  West	  Attractions	  Association	  VIP-‐kort	  inklusive	  
inträde	  till	  olika	  evenemang	  under	  festivalen	  Hemingway	  Days	  19-‐24	  juli.	  Under	  festivalen	  utses	  även	  
vinnaren	  i	  2016	  års	  Hemingway-‐look-‐a-‐like-‐tävling.	  
	  
Men	  den	  mest	  värdefulla	  delen	  av	  vinsten	  är	  möjligheten	  att	  tillbringa	  upp	  till	  10	  dagar	  i	  Ernest	  Miller	  
Hemingways	  studio	  som	  han	  använde	  när	  han	  bodde	  på	  907	  Whitehead	  Street	  på	  Key	  West	  under	  
större	  delen	  av	  1930-‐talet.	  	  
	  
–	  Vi	  har	  aldrig	  haft	  möjligheten	  att	  erbjuda	  detta	  tidigare.	  Det	  är	  en	  ovärderlig	  chans	  för	  en	  författare	  
att	  få	  ta	  del	  av	  Hemingways	  studio	  och	  den	  kreativa	  atmosfären	  som	  finns	  här,	  säger	  Mike	  Morawski,	  
vd	  för	  Ernest	  Hemingway	  Home	  &	  Museum.	  	  
	  
Key	  West	  –	  en	  viktig	  plats	  för	  Hemingway	  
Det	  var	  i	  Key	  West	  som	  Hemingway,	  nobelprisvinnaren	  i	  litteratur	  1954,	  skrev	  några	  av	  sina	  mest	  
kända	  verk,	  som	  Afrikas	  gröna	  berg,	  Snön	  på	  Kilimanjaro	  och	  andra	  noveller	  och	  Klockan	  klämtar	  för	  
dig.	  
	  
När	  Hemingway	  behövde	  en	  paus	  från	  sitt	  skrivande	  ägnade	  han	  sig	  ofta	  åt	  sportfiske	  utanför	  Florida	  
Keys	  eller	  besökte	  Sloppy	  Joe’s	  Bar,	  som	  ägdes	  av	  hans	  vän	  och	  fiskesällskap	  Joe	  Russell.	  	  
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Alla	  detaljer	  om	  tävlingen,	  inklusive	  regler	  och	  det	  officiella	  anmälningsformuläret	  hittas	  på	  
webbsidan	  fla-‐keys.com/flashfiction.	  
	  
Tävlingen	  anordnas	  av	  Ernest	  Hemingway	  Home	  &	  Museum,	  The	  Studios	  of	  Key	  West,	  Key	  West	  
Literary	  Seminar	  och	  Florida	  Keys	  &	  Key	  West	  Tourism	  Council.	  Tävlingens	  domare	  är	  en	  representant	  
från	  Key	  West	  Literary	  Seminar.	  
	  
För	  mer	  information	  om	  Florida	  Keys	  &	  Key	  West,	  besök:	  www.fla-‐keys.com/	  
Högupplösta	  bilder	  kan	  laddas	  ner	  här.	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  
Elin	  Norlin,	  presskontakt	  Florida	  Keys/Key	  West	  	  
Telefon:	  070-‐279	  86	  40	  
E-‐post:	  elin@comvision.se	  	  


