Dinsdag 18 augustus t/m vrijdag 21 augustus 2020
Begeleiding door dichter en schrijfcoach Monica Boschman

Zomerse schrijfvierdaagse
Augustus is de oogstmaand. Dat geldt voor schrijven net zo goed als voor fruit. Van dinsdag
18 augustus t/m vrijdag 21 augustus verzorg ik in het Schrijfhuis in Gassel vier schrijfdagen
op rij. Over creativiteit, over het schrijven van poëzie, het schrijven van een verhaal en het
maken van een boek of bundel. Je kunt je inschrijven voor het geheel, één dag meedoen of
je eigen combinatie kiezen.
Werkwijze
Op alle dagen krijg je inspirerende opdrachten en praktische tips. Dit leidt tot een verfijning
van je kijken en je schrijven. We werken steeds van 10.00 tot 17.00 uur, in afwisselende
werkvormen en ook met vrije ruimte om te schrijven. Vanaf 16.00 uur laten we de teugels
vieren. We presenteren elkaar iets van waarde dat op die dag ontstaan is. Een verhaal, een
gedicht, een fragment, een flaptekst.
Het Schrijfhuis is in het buitengebied van Gassel. Binnen is ruimte voor maximaal negen
deelnemers. Buiten zijn verspreid over het terrein meerdere zitjes waar je kunt schrijven.
Dinsdag 18 augustus 2020
Dag 1: Creativiteit, alles is er al
Schrijven begint met kijken. Dat doe je niet alleen met je ogen. Wanneer het je lukt anders te
kijken, dieper te kijken, net daar te kijken, ligt er vaak zomaar een verhaal of gedicht voor je
klaar. Een dag over kijken, schrijven en creativiteit. Met de teksten, ideeën en
schrijftechnieken kun je nog maanden of langer vooruit.
Woensdag 19 augustus 2020
Dag 2: Poëzie, op de maat van het ogenblik
Je werkt deze dag aan een cyclus gedichten. Het thema ontvouwt zich tijdens de eerste
opdrachten. Vanuit de aantekeningen werk je verder. Beelden, ritme, rijm en witruimte; het
komt allemaal aan bod. Niet in theorie, maar door te ontdekken en door gedichten in wording
te bespreken.

Donderdag 20 augustus 2020
Dag 3: Verhaal, orde scheppen met verbeeldingskracht
Je werkt deze dag aan één verhaal. Het idee daarvoor is er al of ontstaat aan het begin van
de dag. We doorlopen de keuzes die je als schrijver maakt. Over o.a. structuur, perspectief,
personages, dialogen, verteltijd en eenheid. Je schrijft, je herschrijft, je overlegt met anderen,
je leest voor. Het maakt niet uit of je aan een fictief verhaal wilt werken of aan een
waargebeurd verhaal.
Vrijdag 21 augustus 2020
Dag 4: Een boek, met jouw naam erop
Vroeg of laat herken je dit verlangen: een boek schrijven en/of je verhalen of gedichten
bundelen in een boek. Voor jezelf, voor je familie, voor de wereld. Deze dag onderzoek je
met welke stappen je van de losse onderdelen naar het geheel komt. Wat is nog nodig?
Welke keuzes maak je onderweg?
Kosten
De prijs is afhankelijk van het aantal dagen waarvoor je je inschrijft.
o
Deelname aan één dag kost 90 euro.
o
Deelname aan twee dagen kost 170 euro.
o
Deelname aan drie dagen kost 240 euro.
o
Deelname aan vier dagen kost 300 euro.
Btw, materiaal en een vegetarische lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Het programma is
zonder overnachting.
Aanmelden
Per dag kunnen maximaal negen mensen meedoen. Aanmelden kan via e-mail:
info@mbcommunicatie.nl. Geef duidelijk aan voor welke dagen je kiest en vermeld ook je
adresgegevens en telefoonnummer. Wanneer een dag volgeboekt is, kan ik je op de
wachtlijst zetten. Wanneer je er een minivakantie van wilt maken, kun je zelf een
overnachtingsplek zoeken. Bij de bevestiging stuur ik daarvoor wat linkjes mee.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten of wilt overleggen of deze dagen bij je
passen.
Monica Boschman
MB Communicatie
info@mbcommunicatie.nl
06 363 283 59
Schrijfhuis
Scheperschaarseweg 1
5438 NW Gassel
www.mbcommunicatie.nl
www.52gedichten.nl

