Nieuwsbrief oktober 2016.
Schrijvers bijeenkomst op maandag 28 november om 14.00 uur.
Wanneer: maandagmiddag 28 november van 14.00 tot 17.00 uur.
Waar: Buurthuis van de Toekomst De Sprong, Paviljoensgracht 33 te Den Haag
Te bereiken: tramhalte hoek Grote Marktstraat / Lutherse Burgwal; je loopt de Lutherse Burghal in
Aanmelden: voor 10 november via info@haagselevensboeken.nl
Programma: mevrouw Dé Hogeweg neemt u mee met het onderwerp: Voorwerp van vroeger

‘Ik zie het nog zo voor me.’ Hoe gehecht kan iemand nog altijd zijn aan het olifantje met de
slagtanden van echt ivoor, dat in het ouderlijk huis op het dressoir stond.
In levensverhalen kan een voorwerp van vroeger een belangrijke rol spelen. Vaak zijn er voor de
verteller intense herinneringen aan verbonden, die resulteren in prachtige passages in het
levensverhaal.
Het is de kunst het dierbare voorwerp zó beeldend te beschrijven dat de
lezers/toehoorders/kinderen/kleinkinderen het vóór zich zien.
Om deze schrijftechniek in de vingers te krijgen vraagt Dé de aanwezigen van de schrijfmiddag op 28
november om van te voren na te denken over een geliefd voorwerp uit de eigen jeugd. Als het
mogelijk is kan het voorwerp (of een foto er van) meegenomen worden, maar het in gedachten
meenemen is ook al voldoende. Noteer het voorwerp even in je schrijfboek met een paar details.
Degenen die op 11 april de bijeenkomst hebben bijgewoond weten nog hoe we geschreven hebben
rondom ‘de geur van vroeger’.
Deze bijeenkomst (inleiding, warming up, schrijfoefening, voorlezen) sluit daar op aan, maar kan ook
gevolgd worden zonder enige voorkennis.
Attentie: Houd (de foto van) het voorwerp/idee verborgen totdat tijdens de middag het
onthulmoment is aangebroken.
Dé Hogeweg is docent creatief schrijven en gecertificeerd redacteur in Den Haag en omstreken.
Bij Uitgeverij U2Pi/JouwBoek is zij hoofdredacteur.
Zij geeft les bij de Schrijversacademie.
Aanmelden: Wilt u aan deze schrijversbijeenkomst deelnemen, dan verzoeken wij u zich voor 10
november a.s. bij ons aan te melden op info@haagselevensboeken.nl

Interview-schrijf cursus.
In januari plannen wij weer een interview-schrijfcursus. Exacte data en plaats van handeling melden
wij in onze volgende nieuwsbrief, die eind november verschijnt.
Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl
In deze cursus besteden we aandacht aan het gesprek met de geïnterviewde en het uitwerken van
dit gesprek. Wat eenvoudig lijkt, kan soms best lastig blijken. Want hoe interview je iemand
eigenlijk? Wat wil je weten? En waarom? En hoe vraag je het? Stel je open of gesloten vragen? Doen
het tijdstip en de omgeving ertoe?
Daarnaast gaan we in op het uitwerken van het interview. Hoe schrijf je het uiteindelijk zo op dat het
een pakkend verhaal wordt? Wat gebruik je en wat laat je weg?
De trainer Simonne van Gennip (1974) is journalist en auteur. Zij schreef onder meer het boek Een
Foutje in mijn Hoofd en werkt aan interviews over compassie en leiderschap met bekende
Nederlanders.
Belangrijk:
- de training bestaat uit twee dagdelen en de deelnemers ‘moeten’ op beide middagen aanwezig
zijn, anders heeft deze training geen zin.
- voor deze cursus vragen wij een bijdrage van EUR 15,–.
- u kunt hieraan deelnemen wanneer u de basistraining reeds heeft gevolgd.

Schrijvers ontmoetingsplek op Facebook.
Wist u dat één van onze enthousiaste vrijwilligers een groep is gestart op Facebook, waar schrijvers
van Levensboeken contact met elkaar kunnen zoeken? Meldt u zich aan bij deze groep en u kunt met
andere schrijvers tips en ervaringen uitwisselen, vragen stellen, discussies starten en zo gebruik
maken van elkaars kennis en ervaring. Het “schrijvers café”is te vinden via deze link:
https://www.facebook.com/groups/Levensboekcafe/

Hulp bij Lay-Out (opmaak) van een Levensboek.
Helpdesk Stichting Haagse Levensboeken:
Theo Korthals Altes (theokaltes@gmail.com)
Renée van Rongen (rvrongen54@gmail.com)
De hulp kan bestaan uit het beantwoorden van korte vragen tot het bieden van enkele uren
praktische ondersteuning aan huis. Enige voorkennis van Word is daarbij wel een vereiste!
***

