Schriftelijke cursus

Reisverhalen
schrijven
-Annie van Gansewinkel -

Voor wie is de cursus bedoeld?
Reis je graag en wil je die ervaringen
vastleggen?
Voor jezelf of ook voor anderen. Een
aangekleed fotoalbum of een compleet
boek.
Wellicht kom je om in de hoeveelheid
materiaal en heb je geen idee welke
lijn je kunt aanbrengen.
De cursus Reisverhalen Schrijven is
bedoeld voor mensen met en zonder
schrijfervaring.

Algemeen

Wie ver reist, kan veel verhalen.
Maar ook een reis dichtbij levert vaak
een boeiend verhaal op.
Maar hoe doe je dat?

De schriftelijke cursus
schrijven kan je helpen.

Reisverhalen

Annie van Gansewinkel begeleidt de
cursus. Ze is schrijfster en inmiddels
verschenen ongeveer twintig kinderen jeugdboeken. Zij schrijft ook proza,
toneel en poëzie voor volwassenen.
Meer
informatie
staat
op:
www.annievangansewinkel.nl
Ooit studeerde ze Nederlands, stond
ze voor de klas en was ze journaliste.
Inmiddels geeft ze al ruim tien jaar
uiteenlopende
schriftelijke
en
mondelinge
schrijfcursussen
en
workshops.

Hoe en wat ?
De cursus telt vijf lessen. Elke les
bestaat uit theorie en oefeningen.
Bovendien hoort bij elke les een
huiswerkopdracht
die
Annie
van
Gansewinkel beoordeelt.
Je kunt het huiswerk per e-mail sturen
of per post.
Kosten: 100 euro (incl. BTW)
Betaling ineens na bevestiging van de
inschrijving.
Tegelijk
met
de
bevestiging krijg je ook de wederzijdse
spelregels voor deze cursus. Zodra de
betaling binnen is, krijg je alle lessen
toegestuurd.

Nog vragen?
Bel: 0317-413056
of mail: info@annievangansewinkel.nl

Inschrijven
Download het inschrijfformulier en mail
het: info@annievangansewinkel.nl
of stuur het per post naar:
Annie van Gansewinkel
Leeuweriksweide 199
6708 LH Wageningen

Reisverhalen Schrijven

Het huiswerk

Andere cursussen

De cursus Reisverhalen Schrijven laat
zien in welke vorm je reiservaringen
kunt vastleggen. Daarbij gaat het niet
alleen om de ‘klassieke’ weergave op
papier, maar ook nieuwere vormen als
reisblogs krijgen aandacht.

Bij
elke
les
hoort
een
huiswerkopdracht. Die kan ieder maken
op zijn of haar eigen niveau en in eigen
tempo. Je hebt een jaar de tijd om de
opdrachten voor correctie in te sturen.
Annie van Gansewinkel beoordeelt het
werk dat thuis is gemaakt. Zij zal per
keer voor het ingestuurde werk een
half uur uittrekken. De beoordeling
gebeurt niet in de vorm van een cijfer.
Maar zij signaleert goede en minder
goede punten in het werk en geeft tips
en suggesties voor verbetering.

Annie van Gansewinkel begon al in
2000
met
het
aanbieden
van
schriftelijke cursussen, ook via e-mail.
Haar aanbod bestaat verder o.m. uit:
 Creatief Schrijven 1, vijf lessen over
het schrijven van verhalen en
poëzie
 Creatief Schrijven 2, vijf lessen voor
mensen
met
al
wat
meer
schrijfervaring
 Kinderverhalen Schrijven 1 en 2,
vijf lessen over het schrijven van
verhalen
en
gedichten
voor
kinderen en jongeren.
 Schrijven
met
losse
handen,
schrijfbegeleiding met min of meer
vrije opdrachten.

Naast
schrijftechnische
aspecten
komen ook beschouwingen over reizen
aan de orde.
Onderwerpen zijn o.m.:
wat voor reiziger ben jij
reizen
en
schrijven
met
je
zintuigen
beschrijvingen
(landschappen,
personen, voorwerpen, sfeer)
stijl
taalkundige tijd en tijdsverloop
structuur, rode draad
perspectief
feiten en fictie
Elke les heeft theorie, oefeningen en
een huiswerkopdracht. Bovendien zijn
er verwijzingen naar literatuur en
internet.

Kortom:
De schriftelijke cursus Reisverhalen
Schrijven van Annie van Gansewinkel
heeft de volgende pluspunten:
*
individuele begeleiding
*
persoonlijke aanpak en toon van
het materiaal
*
mogelijkheid om de cursus per
e-mail te doen
*
eigen tempo
*
afwisseling theorie en oefeningen
*
zelf het startmoment bepalen
*
de docent is zelf schrijfster en
ervaart dus wat je onderweg
allemaal tegenkomt.

Je kunt de aparte folders over deze
cursussen aanvragen of downloaden.
Annie van Gansewinkel geeft ook
mondelinge cursussen en workshops,
meestal in Wageningen en omgeving.
Dat zijn o.m. cursussen levensverhaal,
reisverhalen, cursussen voor kinderen,
gedichtenworkshop in natuurgebied de
Blauwe Kamer en workshops op
Gedichtendag.
Actuele informatie in de agenda op de
website: www.annievangansewinkel.nl

