NAJAAR 2018

SCHRIJF
cursussen &
wedstrijden

CREATIEF
SCHRIJVEN

EVEN
VOORSTELLEN
Creatief Schrijven vzw bundelt twee keer
per jaar alle schrijfinitiatieven. Ontdek je
in dit boekje een cursus of wedstrijd die
je aanspreekt? Check dan de uitgebreide
info op creatiefschrijven.be/cursussen
en creatiefschrijven.be/wedstrijden.
Neem ook een kijkje op azertyfactor.be
voor allerlei schrijfkansen.
Staat jouw schrijfactiviteit niet in het
overzicht? Voeg je aanbod toe op
creatiefschrijven.be/aanmelden
Op zoek naar schrijfadvies? Een
concrete schrijfvraag? Klop gerust aan bij
Creatief Schrijven vzw. Wij informeren,
coachen en adviseren je graag.
Mail of bel ons:
info@creatiefschrijven.be | 03 229 09 90

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

hoe kies je
een cursus of
opleiding?

Weinig of geen
schrijfervaring?
Deze cursussen of
workshops zijn haalbaar
voor jou.

Met een eerste cursusof schrijfervaring
achter de rug kies je
voor een cursus in een
specifiek genre of voor
een volgende cursus in
een schrijftraject.

Dit najaar heeft Creatief
Schrijven vzw enkele
nieuwigheden in petto.
We leren je graag vloggen,
prikkelen je fantasy of laten je
ontdekken hoe je van scène
naar scène een toneelstuk in
elkaar zet.
Oh, en vanaf november kies je
zelf waar en wanneer je een
cursus volgt. Voor het online
aanbod schuif je gewoon achter
je computer, smartphone of
tablet aan. Thuis of in een
koffiebar in de Seychellen.
Naar goede gewoonte lanceren
we ook een gloednieuwe
schrijfwedstrijd. Ditmaal mag
jij onze nieuwjaarswensen
bedenken.
Alle cursussen en wedstrijden
die Vlaanderen rijk is, staan te
blinken in de overzichtstabel.
Pik er iets moois uit en doe
mee.
Tot SCHRIJFs!
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SCHRIJFCURSUSSEN VAN
CREATIEF SCHRIJVEN VZW
Leerkrachten, studenten en jongeren (-26 jaar) krijgen 15% korting.
Inschrijven doe je op creatiefschrijven.be. Voor informatie bel je naar
03 229 09 90 of stuur je een e-mail naar Tülin Erkan op info@creatiefschrijven.be.

autobiografisch schrijven

audioverhalen

Masterclass autobiografisch
schrijven

•

Docent
Corinne Heyrman

Podcasts i.s.m. Boek.be en BoekenToe

•

Tijdstip
maandagen 24
september, 1, 8, 15,
22 en 29 oktober
2018, telkens van 20
tot 22 uur

Podcast? Dat is een chic woord voor een
audiouitzending die via het wereldwijde web te
beluisteren is. Deze cursus biedt je meer inzicht in het
maken van zo’n podcast. Je maakt kennis met een
audioprogramma, leert je opnametoestel optimaal te
gebruiken, krijgt interviewtips en beluistert enkele
voorbeelden. Uiteraard ga je daarna zelf aan de slag.
Je bedenkt scenario’s voor eigen stukjes, waarvoor je
ook effectief opnames maakt. Op de laatste dag van
de cursus doe je dat op de Boekenbeurs. Ook krijg je
de kans om jouw podcast er voor te stellen.

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€125 | €140
(incl. abonnement op
magazne VERZIN)

Bovendien bieden we alle afgeronde literaire podcasts ook aan aan BoekenToe (www.boekentoe.be).
De redactie beslist of ze jouw podcast al dan niet
publiceren. Spannend! Voor deze cursus breng je
best een laptop mee en een opnametoestel of een
smartphone met opnamefunctie. Laat ons bij je
inschrijving weten of je over deze toestellen beschikt.
Corinne Heyrman maakt theater, schrijft proza en
non-fictie en geeft les aan de academie van Hoboken.

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

Wil je jouw verleden kennen en begrijpen?
Wil je stilstaan bij een periode in je leven om
er zin aan te geven? Wil je lijnen trekken door
een ogenschijnlijk gefragmenteerd bestaan?
Schrijven aan je levensverhaal biedt een
antwoord. In deze masterclass verdiep je je in
literaire technieken, ontwikkel je je eigen stijl
en stem en schrijf je een coherent en gelaagd
levensverhaal. Interesse? Vertel ons dan bij je
inschrijving in maximum 400 woorden iets over
je schrijfervaring en waarom je dolgraag aan
deze masterclass deelneemt.

•

Docenten
Erik Vanhee
& Mieke De Veuster

•

Tijdstip
zaterdagen 23 februari,
23 maart, 11 mei, 15 juni
en 14 september 2019,
telkens van 9 tot 17 uur

•

Locatie
Mechelen

•

Prijs
creatiefschrijven.be

Erik Vanhee en Mieke De Veuster zijn
schrijfcoaches autobiografisch schrijven.

SCHRIJFTIP
Wandel met gesloten ogen naar je
boekenkast. Haal er een willekeurig boek uit
en sla het eender waar open. De eerste zin
die je leest, wordt de openingszin voor een
nieuw verhaal of gedicht. (Vergeet niet te
kijken uit welk boek je de zin hebt geplukt.
Wordt je tekst ergens gepubliceerd, kun je
dat erbij vermelden.)
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SCHRIJVEN aan de SAMWD Lier
Op de SAMWD Lier zijn er heel wat mogelijkheden voor wie graag schrijft en zich daarin wil vervolmaken.
We kozen voor een gespecialiseerd aanbod, zodat elke student kan groeien in het gekozen genre.
Interesse of vragen? Neem contact op met lies.vangasse@samwdlier.net
FB: Literaire creatie Lier / www.samwdlier.be
Non fictie/autobiografisch schrijven

Gretel Van den Broek zet je op het spoor om levenservaringen in literatuur te gieten. De theorie van het schrijven doorspekt ze
met haar ervaring als journaliste en als auteur.

Drama/scenario

In deze lessen ligt de nadruk op dramaschrijven voor film, televisie en theater. Je leert meeslepende personages tot leven brengen
en dialogen of monologen te schrijven die boeien tot ver voorbij de laatste bladzijde.

Literair proza

In de cursus gaan we ons samen verdiepen in allerlei aspecten die bij het schrijven van een roman van belang zijn: een sterke plot
uittekenen, het juiste vertelstandpunt kiezen, karakters van vlees en bloed creëren, vlotte dialogen schrijven…

Poëzie

In de poëziecursus van Lies Van Gasse zijn beginnende én gevorderde dichters welkom om zich te verdiepen in de wereld van het
gedicht.

poëzie

Poetry Summer Academy IX
Je ademt metaforen. Je spreekt in
enjambementen. Je bent poëzie. Kortom,
je weet hoe je een gedicht schrijft, maar
tegelijkertijd deins je er niet voor terug om
je ervaring uit te diepen. Dan is de alweer
negende editie van onze Poetry Summer
Academy beslist iets voor jou. Vijf dagen lang
gooit ervaren dichter-coach Daniel Billiet
je uiteenlopende schrijfopdrachten voor de
voeten. Op de resultaten krijg je van hem en je
medecursisten feedback. Na deze week heb je
je poëzie gegarandeerd een trapje hoger getild.

•

Docent
Daniel Billiet

•

Tijdstip
Van maandag 13
augustus t.e.m. vrijdag
17 augustus 2018

•

Locatie
Vollezele

•

Prijs
€ 685 | € 700 (incl.
abonnement op
magazine VERZIN)

•

Docent
David Troch

•

Tijdstip
woensdagen 13, 20 en
27 februari, 13, 20 en 27
maart 2019, telkens van
19.30 tot 22 uur

•

Locatie
Bonheiden

•

Prijs
€ 75 (inschrijven via
www.blikveld.be of
015 50 28 70)

Singer-songwriter

In deze driejarige opleiding leer je bij verschillende leraars de kneepjes van het vak. Je oefent je in het schrijven van teksten,
leert je begeleidingsinstrument en je stem beter kennen, en componeert en arrangeert er op los.

Als het leven wiebelt, bieden woorden een houvast.

WIEBELWOORDEN
Schrijfcafé
Levensverhalen – Creatief Schrijven
Levensverhalen in de zorgsector
Workshops op maat

www.wiebelwoorden.be - veerle.schaltin@wiebelwoorden.be

NIEUW

Poëzie Puur
i.s.m. GC ‘t Blikveld

Melk. Met nootjes. Of toch liever met
bananensmaak. Net als chocolade bestaat
poëzie in tal van vormen en smaken. In
Poëzie Puur zetten we de tanden in dit rijke
assortiment. Niet alleen proef je van het werk
van een grote variëteit aan dichters, je maakt
ook zelf gedichten. Net als bij chocolade
bestaan daar veel recepten voor. Dankzij
gevarieerde schrijfoefeningen ontdek je welk
recept het best bij jou past. Gebruik je al dan
niet graag enjambement, metrum en metafoor
als ingrediënt? Giet je de woorden het liefst
in een ballade of een elegie, in een sonnet
of een vrije versvorm? De keuze is aan jou.
Tevreden over het resultaat? Serveer het dan
aan je medecursisten en de docent. Ze zullen
er maar wat graag van snoepen. Samengevat:
Poëzie Puur belooft puur plezier.

Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be

David Troch is coördinator vorming bij
Creatief Schrijven vzw, Gents stadsdichter op
rust en auteur van vier dichtbundels en een
verhalenbundel.
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proza

NIEUW

de wisper najaarscursussen literatuur zijn er!
in

antwerpen, Gent en leuven

Starten met schrijven / Hoe begin je aan een boek? / Belletrie /
Het literaire experiment / Schrijven voor theater / Scenario /
Kortverhalen / De dichters / Schrijven in een digitale wereld
/ Reisverhalen / Schrijven voor kinderen en jongeren / ...

meer dan 30 nieuwe schrijfcursussen op

Gevoel voor fantasy
i.s.m. The Geeky Cauldron

Fantasy is erg in trek. Lezers van het genre
weten precies wat ze willen: een doordachte
wereld met net genoeg magie en een veelheid
aan scherp getekende personages die het
conflict niet uit de weg gaan. Klinkt als een
kolfje naar je hand? Super! In deze cursus leer
je hoe je jouw fantasie de vrije loop laat, maar
toch in de hand houdt. Hoe je een imaginaire
wereld opbouwt, die even echt aanvoelt als
de echte wereld, zonder dat je de lezer met
informatie overlaadt. Hoe je de meest geknipte
namen voor je personages kiest en hoe je
valkuilen vermijdt. Stap voor stap ontwikkel je
een groot gevoel voor fantasy.
The Geeky Cauldron biedt je de eerste
zaterdag graag een welkomstdrankje aan en
en een afscheidsdrankje aan het eind van de
cursus.
Peter Van Olmen is auteur van De Kleine
Odessa en docent psychologie aan de Karel de
Grote Hogeschool.

•

Docent
Peter Van Olmen

•

Tijdstip
zaterdagen 17 en 24
november en 1 en
8 december 2018,
telkens van 10 tot
13 uur

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€ 95 | €110
(incl. abonnement
op magazine
VERZIN)

Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be

SCHRIJFTIP
Nieuws inspireert schrijvers wel vaker. De
radioberichten en de krantenartikels niet zo
inspirerend? Snuister op de website van Het
Laatste Nieuws eens in de rubriek Bizar. Daar
stoot je soms op ongelooflijke rariteiten, dat
je voor je het goed en wel beseft een verhaal
al half geschreven hebt.

www.wisper.be/literatuur
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[Schrijfschool@Gent]
Voor aspirant-schrijvers
met goesting en talent!

Je wil proza schrijven?
Romans, kortverhalen,
verpletterende waarheden
en zinnenstrelende leugens?

proza

Misdaadliteratuur

schrijfschoolgent@gmail.com• www.ingridverhelst.be • 0477 26 67 71

Ad Schrijfschool-LS.indd 1

4/12/2016 6:41:11 PM

Voor je aan een misdaadverhaal begint, is het
goed om ondergedompeld te worden in de
wetten van het genre. Hoe bedenk je een plot
met intriges en cliffhangers? Hoe creëer je
complexe maar geloofwaardige personages?
En vooral: hoe maak je je verhaal zo spannend
mogelijk? Zes bijeenkomsten beantwoorden
al deze vragen. Via kleine en een paar grotere
oefeningen ga je aan de slag met de inzichten
die je verwerft. De teksten die je thuis hebt
geschreven, worden tijdens de sessie gelezen
en besproken. Je krijgt ook een aantal boeken
voorgeschoteld die we samen analyseren en
je ontvangt een literatuurlijst met honderden
misdaadromans die meer dan de moeite waard
zijn.
John Vervoort is al vele jaren literair criticus
voor De Standaard der Letteren en Het
Nieuwsblad. Hij recenseerde honderden
misdaadromans uit binnen- en buitenland,
schreef diverse essays over het genre en
interviewde zo ongeveer alle belangrijke
misdaadauteurs van de voorbije decennia.

•

Docent
John Vervoort

•

Tijdstip
dinsdagavonden 2, 9,
16 en 23 oktober, 6
en 20 november 2018,
telkens van 19.30 tot
22 uur

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€150 | €165
(incl. abonnement op
magazine VERZIN)

Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be
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proza

•

Docent
Sonja Callay

•

Tijdstip
zaterdagen 22 en
29 september, 6, 13
en 20 oktober 2018,
telkens van 9.30 tot
12.30 uur

•

Locatie
Hasselt

•

Prijs
€120 | €135
(incl. abonnement op
magazine VERZIN)

•

•

Docent
Sarah Timmermans
& Christina
Vanderhaeghe
Tijdstip
maandagen 15, 22,
29 oktober, 5, 12 en
19 november 2018,
telkens van 19 tot
21.30 uur

•

Locatie
Aalst

•

Prijs
€ 90 (Inschrijven via
bibliotheek Aalst)

Horen, zien en schrijven
i.s.m. Huis van de Mens
Zet je oren en ogen open. Elke dag maak je wel iets
mee dat het waard is om opgeschreven te worden.
Als je net met schrijven start, is het leerrijk om een
verhaal uit eigen ervaringen te doen ontspruiten. Maar
hoe begin je daaraan? Hoe dik je feiten aan en verzin
je interessante personages? Waar en wanneer speelt
je verhaal zich het best af? En, hoe zorg je ervoor dat
ook anderen het graag lezen? Als je van schrijven wil
proeven, is dit de ideale instapcursus.
Sonja Callay is schrijfdocent.

NIEUW

Van inspiratie naar verhaal
i.s.m. bibliotheek Aalst

In iedereen schuilt een onuitputtelijke bron van
ideeën. Ook in jou. Tijdens de eerste drie avonden
ga je op creatieve wijze op zoek naar inspiratie. De
focus ligt dan nog niet op schrijven, eerder op alle
remmingen laten varen. Als je volop in je fantasie
durft duiken, komen er gegarandeerd prachtige
personages, knappe plotwendingen en ander
interessant voer voor verhalen naar boven. Daarmee
ga je vanaf de vierde sessie aan de slag. Je leert om
alle ideeën te kanaliseren en om ze stelselmatig in
een verhaal te gieten. Na deze schrijfcursus heb je
nooit nog een writer’s block.
Sarah Timmermans is ondersteuner in het onderwijs,
integraal welzijnscoach en auteur van “Het Creatieve
Dagboek”.
Christina Vanderhaeghe is schrijfdocent en
menswetenschapper. Ze was professioneel actief in
het begeleiden van gezinnen in moeilijkheden.

toneelteksten

NIEUW

Van scène naar scène
i.s.m. Het Paleis

Vlotte dialogen uit je pen toveren en een
doordachte verhaalstructuur opzetten, dat
moet je als toneelschrijver kunnen. In deze
cursus brainstorm je tot je een verhaal beet
hebt waarmee je aan de slag wil gaan. Dat kan
bijvoorbeeld een bewerking van een roman,
een adaptatie van een film of een eigen idee
zijn. Dan denk je na over hoe het verhaal zich
ontwikkelt en deelt het op in scènes. De drie
belangrijkste scènes gebruik je om te oefenen
in het schrijven van dialogen. Op elke stap die
je zet, krijg je feedback. Aan het eind zou je in
staat moeten zijn om alle scènes eigenhandig
tot een boeiend toneelstuk uit te werken.
Op de vierde cursusdag, donderdag 25
oktober, woon je de voorstelling Het Kleine
Sterven van Dimitri Leue bij. Het toegangsticket
is verrekend in de cursusprijs.

•

Docent
Daan Pleumeekers

•

Tijdstip
donderdagen 4, 11, 18
en 25 oktober, 8, 15, 22
en 29 november 2018,
telkens van 19 tot
21.30 uur

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€235 | €250
(incl. abonnement op
magazine VERZIN)

Daan Pleumeekers is schrijfdocent,
toneelschrijver en dramaturg.

Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be
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vloggen

•

Docent
Bart Meese

•

Tijdstip
oktober

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
creatiefschrijven.be

meerdere genres

NIEUW

Literair vloggen
i.s.m. Boek.be

Een vlog, da’s zoals een blog, maar dan met
bewegend beeld in plaats van met tekst. Andere
landen tellen tal van literaire vlogs. Wil jij één van
de eersten in Vlaanderen zijn om ermee aan de
slag te gaan? In deze cursus krijg je alle technieken
onder de knie. Je leert hoe je onderwerpen voor je
vlog bedenkt, hoe je die op een toffe manier met je
smartphone of een videocamera in beeld brengt en
hoe je al dat materiaal monteert. Om de theorie in de
praktijk om te zetten, trek je naar de Boekenbeurs. Op
zondag 28 oktober loop je samen met de docent en
de andere cursisten langs en verzamel je materiaal
voor je vlog. Thuis monteer je alles zodat je jouw vlog
vervolgens op de Boekenbeurs kunt voorstellen.
Bart Meese is conversation manager en journalist. In
zijn vlog beantwoordt hij elke week de vraag ‘Hoe zou
het zijn om...’

•

Docent
David Troch

•

Tijdstip
zondagen 30
september, 28 oktober
en 25 november 2018,
telkens van 11 tot 17 uur

•

Locatie
Kornél, Berchem

•

Prijs
€ 55 per brunch (incl.
ontbijtbuffet met twee
drankjes t.w.v. € 15) | €
70 (incl. abonnement
op magazine VERZIN)

Schrijfworkshops
op de Boekenbeurs

•

Docent
Verschillende

Twee weken lang creëren we een
inspiratieboost op de Boekenbeurs. Kom onze
stand bezoeken en scherp er je schrijftalent
aan tijdens gratis schrijfworkshops. Wie die
geeft en wat ze geven, houden we nog even
geheim. Eind september verklappen we het
op creatiefschrijven.be.

•

Tijdstip
Van zondag 28 oktober
tot en met zondag 11
november 2018

•

Locatie
Antwerpen

Tickets voor de Boekenbeurs koop je op
www.boekenbeurs.be

•

Prijs
De workshops zijn gratis.

Schrijven en brunchen
Eten en schrijven. Twee van de leukste dingen
ter wereld. Combineer de twee en je hebt het
recept voor de perfecte zondag, of tenminste
een hele goede. Tussen het verorberen
van alle lekkers, krijg je schrijfopdrachten
voorgeschoteld. Die houden soms wel, soms
niet verband met eten. Sowieso garanderen
we je inspiratie. Aan het eind van de brunch
zal je heel wat bij elkaar hebben geschreven.
Met de feedback in het achterhoofd kan je aan
die teksten thuis verder sleutelen. Of keer je
terug naar de gemoedelijke sfeer van koffiebar
Kornél? Op deze prachtlocatie mét heerlijke
koffie vindt de workshop plaats. Het water komt
ons al in de mond om te zien welke hapklare
stukjes tekst jij tussen de croissants legt.
David Troch is coördinator vorming bij
Creatief Schrijven vzw, Gents stadsdichter op
rust en auteur van vier dichtbundels en een
verhalenbundel.

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

SCHRIJFTIP
Jezelf in een verhaal vastgereden? Maai het
gras. Doe de afwas. Maak een fietstocht. Door
iets anders te doen dan je blind te staren op
een plot, willen er weleens oplossingen in je
hoofd opduiken.
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meerdere genres

•

•

Docent
An Leenders,
directeur Creatief
Schrijven vzw, e.a.
specialisten
Tijdstip
zaterdag 1 december
2018

•

Locatie
Genk

•

Prijs
creatiefschrijven.be

meerjarige opleiding

Snelcursus uitgeven in eigen beheer
i.s.m. Bibliotheek Genk
Je eigen dichtbundel, roman, reisverslag of
verzameling korte verhalen in boekvorm publiceren,
is vandaag de dag bijzonder eenvoudig. Er bestaan
verschillende dienstverleners die je graag
ondersteunen. Tijdens een namiddagsessie ontdek
je de voor- en nadelen van uitgeven in eigen beheer.
Specialisten geven antwoorden op vragen als: wat
zijn de verschillen tussen uitgeven in eigen beheer
en bij een erkende uitgever? Waar moet je allemaal
aan denken? En hoe breng je jouw boek onder de
aandacht van lezers en media? Enkele auteurs delen
hun ervaring. Je gaat naar huis met concrete tips en
advies om zelf aan de slag te gaan.

Docent
Eén vaste coach
(ervaren docenten:
John Vervoort, Barbara
Van den Eynde of
Peter van der Graaf),
keuze uit verschillende
workshops en
gastlezingen door
gevestigde auteurs

•

Tijdstip
Van september 2018
tot mei 2019

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€ 615 (incl. abonnement
op het magazine
VERZIN)

Basisjaar Literair Schrijven
Je leert de basistechnieken van literair
schrijven en gaat op zoek naar je eigen stem.
Je werkt aan een publiceerbaar kort verhaal
of gedichtencyclus. In het tweede semester
combineer je onder deskundige begeleiding
woord met een andere kunstdiscipline.

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

bij jou in de buurt

auteurslezingen

Uit het onderzoek Amateurkunsten in beeld gebracht
blijkt dat 14,6% van de Vlaamse bevolking in haar
vrije tijd schrijft. Ook bij jou in de buurt wonen ze, de
schrijfliefhebbers. Waarom die niet verenigen? Bied
bijvoorbeeld een schrijfcursus aan. De schrijfdocenten
van Creatief Schrijven vzw wonen in heel Vlaanderen.
Ze komen jou en je schrijfgenoten graag inspireren.
Autobiografie? Poëzie? Verhalen? Niks is te gek.

Tijdens het Basisjaar
Literair Schrijven geven
gerenommeerde auteurs
een gastlezing over hun
vak. Ze bieden inzage
in hun schrijfproces en
beantwoorden aan het
einde van de sessie al
jouw vragen Ook als je
het basisjaar niet volgt,
ben je welkom op deze
woensdagavonden!

Vraag naar de mogelijkheden bij David Troch:
david@creatiefschrijven.be, 03 229 09 92

•

* 26 september 2018: Els Moors gaat in op de vraag
wat literatuur vandaag de dag betekent in onze
samenleving en op hoe je je als schrijver daarin sterk
kunt maken.
* 10 oktober 2018: Kris Van Steenberge vertelt hoe
zijn romans ontstaan zijn en waar je als beginnende
schrijver van proza moet op letten.
* 7 november 2018: Peter Theunynck onthult
de geheimen van de poëzie en geeft aan alle
beginnende dichters de nodige tips en inzichten mee.
* 28 november 2018: Yousra Benfquih vertelt over de
levendigheid van de literatuur op een podium en hoe
jongeren langs die weg zichzelf uiten en ontdekken.
* 23 januari 2019: Els Beerten dompelt je onder in
jeugdliteratuur.
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meerjarige opleiding

•

Docent
Verschillende
professionele
auteurs onder wie
Gie Bogaert, Ingrid
Vander Veken, Peter
Holvoet-Hanssen en
Ruth Lasters

•

Tijdstip
Van september 2019
tot juni 2021

•

Locatie
Antwerpen

•

Prijs
€ 675 per jaar (incl.
abonnement op
magazine VERZIN)

online

SchrijversAcademie
Maak werk van je schrijfdroom! Twee jaar lang
schrijf je onder begeleiding aan je eigen literaire
project: een roman of jeugdverhaal, een reeks
kortverhalen of een gedichtenbundel. De schrijvers
van beloftevolle manuscripten krijgen een extra jaar
publicatiebegeleiding.
De plaatsen voor het komende academiejaar zijn
helaas bezet. Maar geen paniek, vanaf maart 2019
kun je je kandidaat stellen voor een zitje voor het
academiejaar 2019-2020.

schrijfadvies op maat

Manuscriptbeoordeling
Op zoek naar professionele feedback op je
novelle, dichtbundel of toneeltekst? Bij Creatief
Schrijven vzw ben je aan het juiste adres. Een
deskundig beoordelaar licht jouw manuscript
met plezier grondig door. Abonnees op ons
magazine VERZIN krijgen 15 euro korting.
Alle details op www.creatiefschrijven.be/
manuscriptbeoordeling

Online cursussen
Oh! Dat is een interessante cursus! Maar, een
maandagavond, dat komt slecht uit. En, wat? Het
is ook nog eens aan de andere kant van het land?
Gedaan met die teleurstellingen. Dankzij onze
online cursussen bepaal je voortaan zelf waar en
wanneer je met een schrijfopdracht aan de slag
gaat. We lanceren het aanbod in november. Hou
onze website en social media kanalen in de gaten.
Of, nog beter, moest je nog geen abonnee zijn,
schrijf je in op onze nieuwsbrief!

SCHRIJFTIP

Je hoofdpersonage maakt een
valschermsprong. Beschrijf wat hij ziet, hoort,
denkt, schreeuwt vanaf het moment dat hij
springt tot het moment dat hij landt.

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be
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zakelijk schrijven
Niet helemaal wat je zoekt?

Schrijf je voor je job weleens een artikel, een blogpost, een
rapport of een tekst voor een flyer? En kost je dat bloed,
zweet en overuren? Dan hebben wij goed nieuws voor
jou. Zakelijk schrijven kun je leren. Het trainingsaanbod
van Creatief Schrijven vzw is praktisch, doelgericht en
toegankelijk voor iedereen, ongeacht je sector of niveau.
In elke cursus serveren we een hapklare mix van tips,
theorie en praktijk. Smakelijk!

Laat het ons weten. Wij denken met
plezier met je mee. Al onze trainingen
zijn maatwerk, afgestemd op jouw
noden en niveau, of die van je
medewerkers, je vereniging of je
bedrijf.
Bel of mail Valerie Eyckmans:
valerie.eyckmans@creatiefschrijven.be
03 229 09 92

Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be

Een greep uit ons aanbod

Zakelijk bloggen
• Je leert pittige blogposts schrijven die de aandacht trekken
• Je ontdekt hoe je jouw blog promoot, om meer lezers en klanten
te bereiken
• Je leert een contentkalender opbouwen en gebruiken
Helder en overtuigend schrijven
• Je leert in tien simpele stappen hoe je een boodschap helder en
correct formuleert
• Je schaaft aan stijl, formulering en toon
• Je ontdekt hoe je jouw lezer tot actie aanzet
E-mails en brieven
• Je frist je kennis van de brief- en mailetiquette op
• Je leert klantvriendelijker schrijven
• Je krijgt taaltips en technieken die meer respons uitlokken
Schrijven voor het web
• Je leert wervende titels bedenken
• Je ontdekt hoe en waarom je een webtekst scanbaar moet
maken
• Je oefent op multimediaal denken

Scoren op sociale media
• Je leert hoe je relevante en aantrekkelijke content creëert
• Je ontdekt waarom kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit
• Je leert hoe, waarom en wanneer je moet reageren
Heldere verslagen en rapporten schrijven
• Je leert complexe materie vertalen in heldere informatie
• Je leert beknopt, bondig en concreet schrijven
• Je oefent op opmaak en samenhang van teksten
Spoedcursus spelling
• Je frist je basiskennis op
• Je krijgt een update over het gebruik van tussen -n, Engelse
woorden, etc.
• Je maakt heel veel oefeningen
De perfecte pitch
• Je leert je idee kort en krachtig op papier zetten
• Je krijgt technieken voor de perfecte elevator pitch
• Je leert je idee mondeling en schriftelijk presenteren voor een
publiek, met aandacht voor stem, ademhaling en houding
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SCHRIJFWEDSTRIJDEN VAN
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

het winnende verhaal

● A zertyfactor
Heinrich
Schrijf je af en toe een gedicht,
dagboekfragment, blogpost of kort
verhaal? En ben je op zoek naar lezers
of naar publicatiekansen? Dan is het
kansenplatform azertyfactor.be iets
voor jou. Op Azertyfactor gaan we op
zoek naar onbekende schrijvers met een
stevige portie x-factor. Nadat je jouw
literair profiel hebt aangemaakt, staat
niets je nog in de weg om teksten te
publiceren en opgemerkt worden door

een breed publiek of, wie weet, een
uitgever of de redactie van een literair
tijdschrift. Elke week tipt een specialist uit
het boekenvak zijn of haar favoriete tekst.
Je kunt op het platform ook deelnemen
aan verschillende schrijfwedstrijden- en
uitdagingen.
Kortom: dé virtuele plek voor al
wie graag schrijft. Pseudoniemen
toegelaten.

Wedstrijd - Nieuwjaarswensen
Welke wensen verspreidt Creatief Schrijven vzw eind dit jaar? We dagen
je uit om een boodschap voor op onze nieuwjaarskaart te bedenken. Dat
mag een grappige haiku, een snedige oneliner of een kort dialoogje zijn.
Als jouw geniale nieuwjaarswens maar niet langer is dan 50 woorden.
Laat je wens voor 1 november achter op azertyfactor.be. Wie weet,
verspreiden we jouw woorden onder al onze contacten.

Van 6 naar 500 woorden
Tijdens de vorige editie van de Boekenbeurs kozen veertien
experten uit het boekenvak hun favoriete Six Word Story op
dwarsboom.be. Wij daagden iedereen uit om aan de slag te
gaan met één van de winnende stories en er een kort verhaal
van max. 500 woorden van te brouwen. Dit is het winnende
verhaal, geschreven door Gonda Van der Vloet. De Six Word
Story die het verhaal inzet is van Moniek Spaans.

De herfst kleedt zich langzaam uit. De
loden lucht verplettert de dorre velden.
Als de wind door het oude gras waait, lijkt
het of in de verte kolonnes bruinhemden
marcheren. Weldra is de wereld naakt.
Niet de ronde naaktheid van mollige
vrouwen voor het slapengaan, maar de
hoekige van de levende skeletten uit zijn
nachtmerries.
Heinrich staat voor het venster, kijkt
naar de vale wereld. Hij weet: dit wordt
mijn laatste november. Weer breken
de beelden doorheen zijn zorgvuldig
opgebouwde schild: hoe hij wegrende
van het kamp, hoe hij struikelde over
het lijk langs de weg, hoe hij kleren en
papieren wisselde en dan overgaf. Over
de cyaankalicapsule twijfelde hij, maar
hij stak ze tenslotte toch maar in zijn
zak. Pas toen hij het braaksel van zijn
mond gewreven had, was de spijt in zijn
lijf beginnen sijpelen. Waarom had hij
zich in godsnaam laten meeslepen door
die glanzende blonde bende die toen
zingend door de straten trok?
Een andere naam had hij al, het andere
lichaam kwam langzamerhand, tijdens
zijn wekenlange vlucht doorheen het
kapotgeschoten land. Tegen de tijd dat
hij bij de half ingestorte hoeve aankwam,
was zijn lijf uitgeteerd en grijs, zoals die
op de stapels achter hem.
Toch lachte de jonge vrouw op het erf
hem toe. De zon vonkte goud in haar
krullen.

Kom, meneer, ik heb nog wat soep.’
Hij gehoorzaamde. Bevel is bevel. In het
begin herinnerde elke hap eten hem
aan de zwarte open monden. Maar hij
vermande zich, want hij wou leven. Hij
bouwde zijn nieuwe bestaan zorgvuldig
op. Werken op de boerderij, trouwen,
kinderen krijgen met blauwe ogen en
blond haar. Toch bleef al die jaren zijn
geluk vermengd met de smaak van as.
En nu, vanmorgen op de radio: een
zekere Wiesental gaat op jacht naar het
verleden.
“Kom Pavel, we gaan eten.” Zijn blonde
Hildegarde legt haar hand op zijn
schouder, zacht als altijd. Gehoorzaam
draait hij zich om en sloft achter haar
aan. Een bevel blijft een bevel, in welke
toonaard het ook wordt uitgesproken.
Bijna een halve nacht schrijft hij aan
de brief. Naargelang de woorden op
het papier verschijnen, druppelt de
opluchting naar binnen. De naam Heinrich
Schloss komt na al die jaren maar
aarzelend uit zijn pen.
Zodra Hildegarde de volgende morgen
de deur uit is, legt hij de brief op haar
hoofdkussen. Dan gaat hij aan zijn kant
liggen, deftig in zijn zwarte pak. Hij wrijft
nog één keer over haar kant van het bed.
Dan bijt hij de capsule door.

Gonda Van der Vloet

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be
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Wel

Universitaire Werkgroep
Literatuur en Media

38

AΩ

jaar

Opleiding auteurs en journalisten
(in Soc. Wet. en Letteren, KU Leuven)

• Start maandag 24 september 2018 20u “Creatief schrijven I”.
Nieuw programma, maandelijks.
M.m.v. Marco Baeten (commercieel schrijven, soc. media),
Hans Devroe (UWLM, literatuur), Karen Deschamps
(KU Leuven, taal) en Rik Van Cauwelaert (“De Tijd”,
journalistiek).
• Vanaf woensdag 26 september 2018 20u vervolgcursus (III)
Eigen werk, poëzie, kortverhaal - gastauteur- groepswerk
stadsromans, langere essays - deelcursus “Creatief
schrijven doceren” - zakelijke aspecten. m.m.v. Marleen
Deroost (lesgeven), Hans Devroe (UWLM, literatuur),
Jacques Hoste (verhalend proza) en Marleen Vandeput
(Conservatorium, dictie). Maandelijks.

Wedstrijden

• Essay i.s.m.Stad Leuven (insturen vóór 15 december)
• Flitsverhaal-Prozagedicht i.s.m. Lions Club Leuven
Erasmus (idem)

Tijdschrift WeL:

Verhalen, poëzie, essays en actualiteit (abo € 16)

Info / lnschrijvingen:

Tel. 016 22 93 24 - Mail: postuwlm@yahoo.com - uwlm.be Facebook (UWLM)
v.u. H. Devroe, Kapucijnenvoer 67/31, 3000 Leuven

ORGANISEER JE EEN
SCHRIJFWEDSTRIJD?
Op het kansenplatform Azertyfactor.be kun je onder de rubriek ‘Kansen’
je eigen schrijfwedstrijd organiseren. Met deze gratis wedstrijdtool is
het kinderspel om een publiek te bereiken, inzendingen te verzamelen
en te jureren. Meer dan 4.000 schrijfliefhebbers maakten al een profiel
aan op Azertyfactor en zijn op zoek naar jouw schrijfuitdaging.
Stuur een mailtje naar anneleen@creatiefschrijven.be voor meer info.

ORGANISEER JE EEN
EVENEMENT?
Zoek je een toffe activiteit om jouw publiek te laten spelen met
woorden? Creatief Schrijven vzw komt jouw festival of evenement graag
opfleuren met Woordsculpturen: bodypainters zetten literaire tattoos
en beschrijven wie dat wil met een streepje poëzie.
Het spel bij uitstek voor taalfreaks is Scrabble. Creatief Schrijven vzw
heeft een levensgroot scrabblebord met grote magnetische letters.
Ook Herman Brusselmans, Marc Reynebeau en Tom Naegels legden
hun beste woorden al op ons mobiel spelbord. We installeren de
Scrabble ook graag op jouw evenement.
Boek ons en stuur een mailtje naar info@creatiefschrijven.be.

SCHRIJFTIP
Al veel verhalen geschreven? Pluk uit elk
verhaal minstens één personage en plaats
ze allemaal in dezelfde ruimte. Welke
gesprekken voeren zij? Welke spanningen
ontstaan er? Spannend!

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be
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schrijfvakanties
s
’
a
h
t
a
g
A
Groepssessies en een-op-eenbegeleiding
van auteur Aag Vernelen

Wees welkom
in Casa Kunaya,
mijn huis en thuis in Spanje.
Ik laat je meegenieten van
mijn paradijs in de
bergen, vlakbij zee en rivier.
De stilte die je hier vindt,
is onbetaalbaar.

www.agathaswritingretreats.com

een kleurrijk verbond van onafhankelijke boekhandels

Wij begrijpen elkaar
Schrijvers kiezen voor een
onafhankelijke boekhandel

OVERZICHT
CURSUSSEN
& WEDSTRIJDEN
NAJAAR 2018

www.confituurboekhandels.be
Boekenmarkt De Markies | De Groene Waterman | Kartonnen Dozen - Antwerpen | Brugse Boekhandel
De Reyghere | Raaklijn - Brugge | Passa Porta - Brussel | Letters & Co - Deinze | Malpertuis - Genk | Walry - Gent
Het Voorwoord - Heist-op-den-Berg | Boekhandel Bert Van Sande - Herentals | Boekarest | Barbóék | Plato - Leuven
De Boekanier - Lier | De Zondvloed | Salvator - Mechelen | De Boekuil - Mortsel | Corman - Oostende
Beatrijs - Oudenaarde | De Zondvloed - Roeselare | ’t Oneindige Verhaal - Sint-Niklaas | Plato - Tienen

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

cursussen voor
volwassenen

Weinig of geen
schrijfervaring

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

NIVEAU TITEL CURSUS

VANAF

SESSIES

Met een eerste cursusof schrijfervaring achter
de rug

LOCATIE

Gevorderden

ORGANISATIE

Audioverhalen							
Podcasts

24 september

6

Antwerpen

				

Creatief Schrijven vzw i.s.m.
Boek.be en BoekenToe

Autobiografisch schrijven								
Zomerschrijfweek: Het verhaal van mijn leven *

19 juli

zesdaagse

Andalusië Spanje | tussen Granada en de zee

Brenda Van Es | 100 Jaar Na Vandaag

Schrijfweek: Ik & Mijn (levens)verhaal *

8 september

zesdaagse

Andalusië Spanje | Granada

Brenda Van Es | 100 Jaar Na Vandaag

Kom op verhaal

15 september

5

Hasselt

Ingeborg Manshoven

Mijn moeder en ik

28 september

6

Mechelen

WiebelWoorden

Schrijf je eigen familiegeschiedenis

1 oktober

4

Leuven

De Kleine Johannes

Het verhaal van je leven

2 oktober, 17 november 6

Leuven of Gent

WISPER

Schrijfweek: Ik & Mijn (levens)verhaal *

4 oktober

zesdaagse

Andalusië Spanje | Ronda

Brenda Van Es | 100 Jaar Na Vandaag

Schrijf je eigen memoires

9 oktober

6

Dilbeek

www.opjeverhaalkomen.be

				

(i.s.m. Vormingplus Archeduc)		

Schrijfweek: Ik & Mijn (levens)verhaal *

17 oktober

zesdaagse

Andalusië Spanje | Ronda

Brenda Van Es | 100 Jaar Na Vandaag

VIP-schrijfweek: Je boek schrijven *

21 november

zesdaagse

Andalusië Spanje | aan zee

Brenda Van Es | 100 Jaar Na Vandaag

Kennismakingsdag: schrijven over je leven

7 december

1

Mechelen

WiebelWoorden

Masterclass autobiografisch schrijven

23 februari 2019

5

Mechelen

Creatief Schrijven vzw

				

* volgens ©ES methode (Eerst Structuur)

Columns							
Column

14 november

4

Gent

WISPER

Kinder- en jeugdliteratuur									
Schrijf je eigen kinderboek

3 juli

schrijfweek

Spanje

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Schrijf je eigen kinderboek

6 september

4

Leuven

De Kleine Johannes		

Weekend: schrijven en wandelen in Voeren

14 september

1

Voeren

Anders Reizen

Schrijven voor kinderen en jongeren

1 oktober

4

Leuven

WISPER

Schrijf je eigen prentenboek

1 december

2

Antwerpen

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

29

Weinig of geen
schrijfervaring

cursussen voor volwassenen

Met een eerste cursus- of
schrijfervaring achter de rug

Gevorderden

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

NIVEAU TITEL CURSUS

VANAF

SESSIES

LOCATIE

ORGANISATIE

Kinderboeken schrijven

8 december

2

Nederland

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Auteurslezing Els Beerten

23 januari

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Kortverhalen							
Schrijven in Frankrijk: zomercursus

15 juli

vijfdaagse

Thiérache, Frankrijk

Werkplaats Thiérache 		

Starten met schrijven

11 oktober

4

Berlaar

Vormingplus regio Mechelen

Kortverhaal à la russe

9 november

6

Gent

WISPER

Liedteksten					
Cursus singersong: liedteksten schrijven, Frankrijk

19 augustus

vijfdaagse

Thiérache, Frankrijk

Opleiding Singer-Songwriter SAMWD Lier

september

schooljaar

Lier

SAMWD Lier

Schrijf je eigen songs

3 september

4

Leuven

De Kleine Johannes

Poëzie					
Poetry Summer Academy IX

13 augustus

vijfdaagse

Vollezele

Creatief Schrijven vzw

De Dichters

24/09, 8/10

5

Gent of Leuven

WISPER

De Dichters: extra reeks

1 oktober

5

Gent

WISPER

Haikuweekend

oktober

2

Hennuyères

Haikugenotschap Ya

Auteurslezing Peter Theunynck

7 november

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Auteurslezing Yousra Benfquih

28 november

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Poëzie Puur

13 februari 2019

6

Bonheiden

Creatief Schrijven vzw i.s.m. GC ‘t Blikveld

Proza					
Schrijven in Zuid-Frankrijk

30 juni

zevendaagse

Zuid-Frankrijk

Schrijfschool Gent

Verhalen schrijven - basis

11 september

9

Gent

Schrijfschool Gent

Erotische verhalen schrijven

15 september

2

Antwerpen

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Horen, zien en schrijven

22 september

5

Hasselt

Creatief Schrijven

Schrijven in een digitale wereld

27 september

7

Gent

WISPER

De Prozaïsten

29 september

5

Leuven

WISPER

Misdaadliteratuur

2 oktober

6

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Details: een wereld van verschil

2 oktober

6

Antwerpen

WISPER

31

Weinig of geen
schrijfervaring

cursussen voor volwassenen
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Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

NIVEAU TITEL CURSUS

VANAF

SESSIES

LOCATIE

ORGANISATIE

Auteurslezing Kris Van Steenberge

10 oktober

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Het vertelperspectief van a tot p

13 oktober

1

Gent

Schrijfschool Gent

Van inspiratie naar verhaal

15 oktober

6

Aalst

Creatief Schrijven vzw i.s.m. bibliotheek Aalst

Schrijfcursus voor beginners

18 oktober

8

Bonheiden

GC ‘t Blikveld

Van vlees en bloed: personages

7 november

4

Leuven

WISPER

Was dat de wind wel?’: een thrillerweekend

17 november

2

Leuven

WISPER

Gevoel voor fantasy

17 november

4

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw i.s.m. The Geeky Cauldron

Brieven blijven

19 november

4

Antwerpen

WISPER

Schrijfatelier voorjaar

15 januari 2019

7

Gent

Schrijfschool Gent

Reisverhalen							
Reisverhalen

1 oktober

6

Antwerpen

WISPER

Scenario									
Opleiding drama/scenario SAMWD Lier

september

schooljaar

Lier

SAMWD Lier

Scenarioschrijven: een trapje hoger

6 oktober

6

Gent

WISPER

Scenarioschrijven: de eerste stappen

13 oktober

5

Gent

WISPER

TXT on stage						
Een Gids voor Utopia (Aalst)

september-december

1

Aalst

vzw de Scriptomanen

Toneelteksten					
Van scène naar scène

4 oktober

8

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw i.s.m. Het Paleis

Schrijven voor theater: monologen

6 november

6

Gent

WISPER

Vloggen					
Literair vloggen

28 oktober

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw i.s.m. Boek.be

Meerdere Genres					
Schrijven in en over Mysterieus België

juli-augustus

1

Verschillende steden

vzw de Scriptomanen

33
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NIVEAU TITEL CURSUS

VANAF

SESSIES

LOCATIE

ORGANISATIE

Doorschrijfweek

23 juli

vijfdaagse

Boutersem

De Schrijfkaravaan

Open huis: retraite voor schrijvers

4 augustus

schrijfweek

Spanje

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Zin en zee

13 augustus

vijfdaagse

Oostende

De Schrijfkaravaan i.s.m. De Letterie

Schrijven, natuur en stilte

1 september

schrijfweek

Spanje

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Schrijfatelier: schrijven als dialoog

3 en 7 september

2

Brussel

BOp (Brussels Ouderenplatform)

Schrijfcafé

12/09, 10/10,

een woensdag

Mechelen

WiebelWoorden

14/11, 12/12

per maand				

16 september

zevendaagse

Schrijven en herbronnen:

Ikaria, Griekenland

Joey Brown

transformerende schrijfretraite op Grieks eiland 					
Cursus dagboekschrijven

18 september

5

Wielsbeke

vdmcoaching

Schrijven in de herfstnatuur

21 september

1

Mechelen

WiebelWoorden

Auteurslezing Els Moors

26 september

1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Het schrijfatelier

28 september

10

Gent

WISPER

Schrijven en brunchen

30/09, 28/10 of 25/11 1

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Starten met schrijven

2 oktober, 3 oktober

4

Gent of Leuven

WISPER

Hoe schrijf je geen roman

3 oktober

4

Gent

WISPER

Kom Plotten

6 oktober

2

Leuven

WISPER

Workshop Creatief Schrijven voor beginners

10 oktober

6

Aarschot

CC Het Gasthuis Aarschot

Hoe begin je aan een boek?

13 oktober

2

Wevelgem

WISPER i.s.m. CC Wevelgem

Belletrie: taal op haar mooist

18/10, 20/11

4

Antwerpen of Leuven

WISPER

Schrijven en inspiratie: geen kunst aan?

24 oktober

6

Antwerpen

WISPER

Schrijfworkshops op de Boekenbeurs

28/10 t.e.m. 11/11		

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Schrijfcursus: intuïtief schrijven

5 november

6

Bonheiden

GC ‘t Blikveld

Schrijven in stilte.

8 november

vierdaagse

Damme

Joey Brown

Vierdaagse schrijfretraite in stiltehoeve Metanoia							
Schrijven in een abdij

16 november

vierdaagse

Postel

Joey Brown

Alfa-Bed schrijfweek

16 november

zevendaagse

Anlier Vlessart

Ikigai

Schrijf je schrijfdroom wakker

17 november

2

Nederland

Agatha’s schrijfvakanties (Aag Vernelen)

Het literaire experiment: op zoek naar je stem

22 november

4

Gent

WISPER

Snelcursus uitgeven in eigen beheer

1 december

1

Genk

Creatief Schrijven vzw i.s.m. Bibliotheek Genk
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Weinig of geen
schrijfervaring

cursussen voor volwassenen

Met een eerste cursus- of
schrijfervaring achter de rug

Gevorderden

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

NIVEAU TITEL CURSUS

VANAF

SESSIES

LOCATIE

ORGANISATIE

Online cursussen					
december		

Online

Creatief Schrijven vzw

Meerjarige opleiding					
Basisjaar Literair Schrijven

september

schooljaar

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

SchrijversAcademie

september

schooljaar

Antwerpen

Creatief Schrijven vzw

Schrijver

september

schooljaar

Harelbeke, Ieper, Izegem, Kortrijk, Roeselare,

Deeltijds kunstonderwijs

			

Tielt / Aalst, Deinze, Dendermonde, Lebbeke,

schrijvervlaanderen.wordpress.com			

			

Lokeren, Geraardsbergen, Ninove, 		

			

Oudenaarde, Sint-Niklaas / Berchem, Boom		

			

Borgerhout, Bornem, Ekeren, Lier, Mechelen, 		

			

Mol, Mortsel, Wijnegem / Anderlecht,

			

Haasrode, Leuven, Lennik, Wolvertem,

			

Strijtem, Vilvoorde / Genk, Hasselt,

			

Maasmechelen, Tessenderlo		

Creatief schrijven aan SLAC/Conservatorium

september

schooljaar

Leuven

SLAC/Conservatorium

AuteursAtelier

september

schooljaar

Antwerpen

Het AuteursAtelier vzw

Universitaire werkgroep Literatuur en Media

september

schooljaar

Leuven

Universitaire Werkgroep Literatuur en Media
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cursussen
voor jongeren
& kinderen
Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

TITEL CURSUS

DATA

LOCATIE

ORGANISATIE

LEEFTIJD

Poëzie							
Schrijfworkshops en ateliers

op aanvraag		

Jeugd en Poëzie

lager en middelbaar onderwijs		

voor lager en middelbaar onderwijs					
Workshop ‘wankele helden’ (op aanvraag)

op aanvraag		

Lies Van Gasse

5 & 6de leerjaar of 1ste en 2de middelbaar

Taalkabaal

woensdagnamiddag

Antwerpen,

Jeugd en Poëzie

6-12 jaar

of in de nabewaking

Ukkel, 			

Ontdekkingsreizigers

op school

Ouderghem			

2/7 t.e.m. 6/7

Antwerpen

Jeugd en Poëzie

6-12 jaar

en 27/8 t.e.m. 31/8				
Avontuurlijke reis door de poëzie

op aanvraag		

			

Het Kapersnest / Peter Holvoet-Hanssen /

15+

wereld.paukeslag.be		

Proza								
‘Schrijver zkt verhaal’,

op aanvraag		

Artforum

9-12 jaar of 12-14 jaar

een workshop over verhalen schrijven					

TXT on stage							
Slam Poetry

op aanvraag		

Artforum

12-18 jaar

Meerdere genres							
Schrappen wat niet past’ over taalplezier

op aanvraag		

Artforum

9-12 jaar of 12-14 jaar

‘Mag ik u iets vragen’,

op aanvraag		

Artforum

9-12 jaar of 12-14 jaar

een workshop over kranten en tijdschriften					
Schrijfworkshops voor scholengroepen

op aanvraag		

Hilde Keteleer

middelbare scholen tweede en derde graad

Help! Ik ben een tiener met een schrijfkriebel!

op aanvraag		

BoekGoesting

12-16 jaar

De fantastische Roald Dahl kinderworkshop

op aanvraag		

BoekGoesting

7-12 jaar
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individuele
begeleiding

Weinig of geen
schrijfervaring

Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

NIVEAU TITEL CURSUS

DATA		

LOCATIE

Met een eerste cursusof schrijfervaring achter
de rug

Gevorderden

ORGANISATIE		

Autobiografisch schrijven							
Individuele begeleiding door Nicole Ledegen			

Gent

Studio Rinkelsteeltje

Kortverhalen							
Persoonlijke coaching korte verhalen schrijven			

Online en offline

Ton Rozeman

Meerdere genres							
Manuscriptbeoordeling			

Online en offline

Creatief Schrijven vzw

Schrijfcoach.org			

Online en offline

Schrijfcoach.org

Schrijfcoaching door Maartje Luif			

Online en Leuven

Het Eiland Neus

Begeleiding van manuscript, scenario,			

Antwerpen

Het Schrijfsalon

kortverhaal of poëzie						
Schrijfcoaching door Joey Brown			

Online en offline

Joey Brown

Leer jezelf beter redigeren			

Online

Joey Brown

Schrijven op Maat			

Online

Jan Loogman

Digitaal uitgeven in eigen beheer

juli-december 2018		

Online

vzw de Scriptomanen

Schrijven met een persoonlijke coach

juli-december 2018		

Online

vzw de Scriptomanen

Schrijfcoaching door Aag Vernelen			

Online en in Spanje

www.agathaswritingretreats.com

Schrijfcoaching en manuscriptbegeleiding 			

Online en offline

www.trefwoord.net

door ervaren auteurs/redacteurs					
Individuele coaching door Ingrid Verhelst			

Gent

Schrijfschool Gent

Manuscriptbeoordeling en schrijfcoaching 			

Online

www.trefwoord.net
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cursussen
voor organisaties
& groepen volwassenen
Ontdek meer op www.creatiefschrijven.be

TITEL CURSUS		

DATA

ORGANISATIE					

Poëzie							
Avontuurlijke reis door de poëzie met Peter Holvoet-Hanssen

op aanvraag

Het Kapersnest					

Meerdere genres							

			

Literaire cursussen op maat van jouw organisatie		

op aanvraag

Creatief Schrijven vzw

Maatwerk: schrijven met kwetsbare doelgroepen		

op aanvraag

Colette Victor				

Hoezo, ik kan schrijven? Basiscursus creatief schrijven

op aanvraag

Danielle Eeraerts				

Workshops creatief schrijven - op maat van specifieke doelgroepen

op aanvraag

Danielle Eeraerts						

Workshops op maat voor verschillende doelgroepen

op aanvraag

WiebelWoorden					

Zakelijk schrijven							
Cursussen op maat van jouw organisatie, instelling of bedrijf

op aanvraag

Creatief Schrijven vzw

			

wedstrijden

GENRE

TITEL WEDSTRIJD

DEADLINE

PRIJS

ORGANISATIE						

Volwassenen									
Kortverhalen

Marnixring Leeuwercke Waregem

31 augustus

€ 750 (winnaar),

Marnixring Leeuwercke Waregem				

Kortverhaalwedstrijd 2019		

€250 (tweede, derde plaats)								

Meerdere genres

Nieuwjaarswensen

1 november

Publicatie

Creatief Schrijven vzw									

Kortverhalen

Wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht (WEL)

15 december

€ 400 / € 200 / € 125

Universitaire Werkgroep voor Literatuur en media i.s.m. Lions												

Essay

Essayprijsvraag WEL

15 december

€ 400 / € 200 / € 125

Universitaire Werkgroep voor Literatuur en media i.s.m. Stad Leuven				

Kinder- en jeugdliteratuur

Voorleestuin - voorleesverhalen voor kinderen!

31 december

Cadeaubon

Voorleestuin.be						

Kinderen & jongeren									
Poëzie

Poëziewedstrijd 2018-2019 “Kom Dichter In Beeld” 12 november

			

Workshops poëzie,

Bibliotheek Brasschaat			

boekenpakket										
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NIET TE
MISSEN

Workshops, lezingen en
rondetafelgesprekken voor
(aspirant)schrijfdocenten en
-coaches.
Datum
donderdagavond 13 tot
zaterdagavond 15 september
Locatie
Brussel

Groot
Dictee
Heruitgevonden
De bibliotheek van Mechelen
ontwikkelde samen met Ludo
Permentier een toegankelijke
en speelse variant op het
Groot Dictee. Neem deel in de
bib in jouw regio.
Datum
vrijdag 7 december
Locatie
Verschillende bibliotheken

Belgisch
Kampioenschap
Poetry Slam
De beste slammers pakken
met straffe punchlines en
een sterke performance de
vakjury en het publiek in. Kom
supporteren!
Datum
zaterdagavond 29 september
Locatie
Brussel

Creatief Schrijven vzw
Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen
03 229 09 90
info@creatiefschrijven.be
Ontdek meer op
www.creatiefschrijven.be
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