
 

Nieuwsbrief januari 2016. 

2016.                                                                                                                                  
Een nieuw jaar is al weer een paar weken geleden begonnen. Wij wensen u een mooi levensboeken 

jaar toe. 

Schrijvers gevraagd die op korte termijn willen starten.                                      
Wij hebben momenteel diverse vertellers waar wij een schrijver voor zoeken. Wilt u op korte termijn 

starten met het schrijven van een (nieuw) Levensboek, meldt u zich dan aan via ons mailadres 

info@haagselevensboeken.nl  Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen.  Het is voor ons 

onmogelijk de hele schrijverslijst af te bellen; daarom dit dringende verzoek u aan te melden bij ons. 

Tip vanuit de schrijvers.                                                                                                  
Soms krijg je te maken met een verteller die veel erg emotionele ervaringen ter sprake brengt. Om te 

voorkomen dat het boek een al te zware lading krijgt, zou je eigen stukjes met toelichting of nadere 

uitleg kunnen toevoegen. Deze stukjes kun je vervolgens bijvoorbeeld cursief afdrukken zodat 

onderscheid met het verhaal van de verteller ontstaat. Doe dit wel altijd in overleg met de verteller.  

Vraag van een schrijver.                                                                                               
Een van onze schrijvers wil graag een luisterboek maken voor haar blinde verteller. Heeft u hier 

ervaring mee en kunt u deze schrijver verder helpen? Mail dan naar info@haagselevensboeken.nl 

Nog plaats in onze basiscursus van 25 februari en 10 maart.                                
In onze basiscursus van 25 februari en 10 maart is nog plaats voor een aantal cursisten. De cursus 

wordt gegeven in de middag vanaf twee uur. Heeft u vrienden, kennissen of familieleden die ook 

levensboeken willen schrijven, dan kunnen ze zich nog aanmelden voor deze cursus. Stuur een mail 

naar info@haagselevensboeken.nl  Nader informatie over deze cursus vindt u op onze website 

www.haagselevensboeken.nl  (klik op “Vrijwilligers” en daarna op “cursus & workshop”). 

Ons cursusaanbod in 2016.                                                                                        
Naast de hierboven genoemde basiscursus, bieden we u in 2016 twee verdiepings cursussen aan. 

Tijdens onze interview-schrijfcursus oefent u met het interview. Het interview vormt de basis van 

het te schrijven verhaal. Een goed interview levert ook een goed verhaal op. U oefent ook met het 

omzetten van het gehouden interview in een goed verhaal. 

Tijdens onze Lay-out cursus krijgt u tips over het werken met Word, de vormgeving van de pagina’s 

van uw levensboek, de verwerking van beeldmateriaal in uw tekst, het printklaar maken van de tekst. 

Verder wordt aandacht besteed aan het laten drukken van het levensboek . 

Nader informatie over ons cursusaanbod vindt u op onze website www.haagselevensboeken.nl  (klik 

op “Vrijwilligers” en daarna op “cursus & workshop”). 
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