Nieuwsbrief augustus 2016.
Terugblik op de interview- en schrijfcursus van 24 mei en 7 juni.
In twee middagen nam Simonne van Gennip ons, schrijvers van levensboeken, mee in het ‘portretterende interview’.
Dat is een uitgebreid interview waarin een persoon (in ons geval een verteller) in al zijn of haar facetten wordt
geportretteerd.
Niet alleen was in die eerste middag veel aandacht voor het stellen van de juiste vragen maar ook leerden we
checken waarom iemand iets heeft gedaan. Het doorvragen (inclusief het soort vragen die je kunt stellen) en de
check of je aannames kloppen, bleken veel extra en waardevolle informatie op te leveren. Daarmee wint een
levensverhaal aan diepte. Bovendien wordt het portret van de verteller veel completer en het verhaal interessanter
voor de lezer. En zoals vaak, oefening baart kunst. Ik heb veel gehad aan de terugkoppeling van Simonne op mijn
huiswerkopdracht.
De tweede cursusmiddag had als thema ‘full-quote interview’. Dat wil zeggen dat je bij het uitwerken van de tekst
dichtbij de geïnterviewde blijft en zijn of haar spreektaal gebruikt. Uiteraard betekent dat niet dat je letterlijk de
spreektaal opschrijft. De manier waarop je de verteller aan het woord laat en de informatie opschrijft, bepaalt ook
de leesbaarheid van een stuk. Taalvaardigheid en op welke manieren je iets kunt zeggen, stond deze middag
centraal. We kregen tips over hoe je met je zinnen de aandacht van de lezer kunt vangen en vasthouden, over
zinsconstructies, woordkeus en een pakkend begin of een mooie uitsmijter en nog veel meer. Goed en creatief
taalgebruik draagt bij aan een mooi levensboek waarbij de verteller natuurlijk altijd het laatste woord heeft.
Al met al bleek de vervolgcursus een waardevolle aanvulling op de basiscursus levensboeken schrijven.

Vertellers, schrijvers en het succes van Oostduin.
De samenwerking met Woonzorgcentrum Oostduin van Florence, Stagiair(e)s van de Haagse Hogeschool en de
Stichting Haagse Levensboeken heeft onder meer geleid tot een drukbezochte samenkomst van belangstellenden in
het Schakelpunt in de Archipel op 28 juni. Het resultaat ervan is aanmelding van ruim 20 vertelsters en vertellers en
een achttal schrijfsters en schrijvers. Dat gekoppeld aan de schrijvers die al waren ingeschreven voor de basiscursus
op 22 september en 6 oktober bracht ons tot de noodzaak er nog een tweede basiscursus aan vast te plakken en
wel op 28 september en 13 oktober voor in totaal nu 24 schrijvers!!
Naast het succes in Loosduinen waar van een goede samenwerking sprake is met onder meer Wijndaelercentrum
van Florence, is nu ook in het Benoorden Hout, rondom Oostduin, het levensboekenprogramma duidelijk van start
gegaan. Plony Kester in Loosduinen en Rob Stobberingh in het Benoorden Hout zijn onze ambassadeurs
Nu de zomer / vakantie voorbij gaat zijn we zeer benieuwd hoe het de komende maanden verder gaat.
Ambassadeurs voor de andere stadsdelen blijven dan ook zeer welkom. Het recente succes, samen met Oostduin
geeft ons een heel plezierig gevoel.
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