Creatief Schrijven vzw, jouw
wegwijzer in schrijflandschap
Heb jij schrijfambitie?
Of je nu je eerste letters op papier zet, al heel wat teksten
bij elkaar hebt gepend of op het punt staat om een boek te
publiceren: wij helpen je graag verder.
Je kan bij ons terecht voor cursussen, advies, coaching en
begeleiding. We bieden schrijfliefhebbers een podium
met wedstrijden, optredens, in projecten en op ons online
platform Azertyfactor. Je kan ons o.a. kennen van de
Schrijfdag, SchrijversAcademie en het magazine VERZIN.
In deze publicatie gidsen we je door schrijfcursussen en
-wedstrijden vanaf juli tot december.
Zie je een cursus, workshop of wedstrijd waaraan je wil
deelnemen? Ga naar creatiefschrijven.be/cursussen en
schrijf je in of naar /wedstrijden en waag je kans.

CORONAPROOF
Niemand weet wat de toekomst brengt, ook wij bij
Creatief Schrijven vzw niet. Daarom maken wij al onze
cursussen coronaproof. Dat betekent dat wij heel nauw
lettend de veiligheidsvoorschriften opvolgen. We zijn
naarstig op zoek naar geschikte lokalen die voldoende
ruimte bieden voor creativiteit op een veilige afstand.
Wil je je graag inschrijven voor een cursus maar weet je
niet zeker of je agenda dan vrij is? Wij stellen ons flexibel
op: annuleren kan op elk moment. Je ontvangt een
volledige terugbetaling of een tegoedbon.
Komt er een nieuwe lockdown? Dan doen we ons uiterste
best om de opleiding online te laten plaatsvinden.
We zullen doorgaan!

Jouw schrijfniveau

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

w Je volgde eerder al een cursus of workshop en hebt de
smaak te pakken.

e Voor gevorderden die al heel wat cursus- of schrijfervaring
op zak hebben.

Zee
als je je terugtrekt
is het fijn om weten
dat de andere kant
van de wereld
je even nodig had

Koen Van Deun

EIGEN AANBOD

LANGE OPLEIDINGEN

Nieuw! Portretschrijven

Basisjaar Literair Schrijven

w

Krijg de basistechnieken van literair schrijven onder de
knie en vind jouw literaire stem tijdens deze jaaropleiding.
Je verdiept je in het schrijfvak samen met een gemotiveerde
groep cursisten en onder begeleiding van één van de vaste
coaches: John Vervoort, Barbara Van den Eynde of Peter van
der Graaf. Je volgt een workshop podium, video of bloggen en
bent welkom op gastlezingen met gevestigde auteurs.
Nieuw! Het Basisjaar kan je vanaf september ook online
volgen. Bij inschrijving kies je zelf wat je voorkeur geniet:
sessies in Antwerpen of online.

Wil je eindelijk werk maken van jouw roman, verhalenof dichtbundel? SchrijversAcademie, de tweejarige
opleiding van Creatief Schrijven vzw, helpt je groeien als
schrijver en ondersteunt je bij je literair project. Je krijgt
lessen, lezingen en feedback van publicerende auteurs en
je komt in contact met enkele uitgevers. Ontdek het prozaen poëzietraject op SchrijversAcademie.be en kandideer
voor het academiejaar 2021-2022.

LEVENSLANG LEREN VOOR SCHRIJFDOCENTEN
Wil je je ontwikkelen tot een veelzijdige schrijfdocent, dan
is de tweejarige schrijfdocentenopleiding van Creatief
Schrijven vzw een aanrader. Ben je ervaren schrijfdocent?
Blijf dan op de hoogte van de huidige ontwikkelingen.
Creatief Schrijven vzw biedt opleidingen, tips, suggesties
en lesmateriaal voor starters en schrijfdocenten met ervaring. Welkom op creatiefschrijven.be/schrijfdocenten.

ZOMERKAMPEN
KINDEREN EN JONGEREN
qwe

In dit atelier mag je zoveel vlekken maken als je wil.
We schrijven met inkt, verf en woorden een vlekkig verhaal.
Aan het eind van de week mag iedereen komen kijken naar
onze vlekkenverzameling en luisteren naar onze verrassende
verhalen.
Voor wie vuil durft zijn, veel fantasie heeft en van verhalen houdt.
Van 6 tot 10 juli in De Studio in Antwerpen
Van 24 tot 28 augustus in de Hoogmis in Edegem (Vol! Wachtlijst)
€ 110 (lunch en tussendoortjes niet inbegrepen)

Zomerkaping, selectie

qwe

Wil je iemand vangen in woorden: een koppel dat op
trouwen staat, een dierbare overledene of die zonderlinge
buurman: een geschreven portret kan bijzonder verrassend
en waardevol zijn. Docenten Elske van Lonkhuyzen en Igor
Daems zorgen ervoor dat er genoeg kleuren op je palet
zitten om mensen in woorden tot leven te wekken.
5 zaterdagochtenden vanaf 26 september van 10 tot 13u in Borgerhub,
Borgerhout
€  120 / €  102 (-26 en lerarenkaart) /+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

q

we

Literaire zines maken is dit jaar het thema van de Zomer
kaping, een vaste waarde voor jongeren tussen 18 en 30 jaar.
We koppelen tien jonge schrijvers aan tien jonge beeldende
kunstenaars. In vijf dagen maken ze in duo nieuw werk.
Begeleiding: professionele coaches Simone Atangana Bekono
en Shamisa Debroey.
Van 27 tot 31 juli in Kunsthal Gent
€ 115 (maaltijden inbegrepen / € 97,75 (studentenkaart)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

Winnaar van de wedstrijd
‘Zin over zee’.

Zaterdagen 19, 26 september, 10, 17 en 24 oktober van 10u tot 13u in
het Huis van de Mens in Hasselt € 135 / € 114,75 (-26 en lerarenkaart) /
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

Nieuw! Fantasy

qwe

Fantasy wint aan populariteit in Vlaanderen. Toch zijn Vlaamse
fantasyauteurs nog steeds sterk in de minderheid. Daarom
starten wij met een uitgebreid fantasytraject in verschillende
modules. Die kan je apart of aansluitend volgen. Succesvol
fantasyauteur, Pen Stewart, dompelt starters en ervaren
fantasyschrijvers onder in dit genre.
6 zaterdagochtenden vanaf 10 oktober van 10 tot 13u in Gent.
(definitieve locatie en prijs: zie creatiefschrijven.be)

CREATIEF SCHRIJVEN
VZW LEVERT OOK
MAATWERK!
qwe
Cursussen op maat van jouw organisatie
of bedrijf
Wil je het schrijftalent van jouw leden, medewerkers of
vrijwilligers aanscherpen?
Creatief Schrijven vzw verzorgt ook opleidingen op maat:
fictie, non-fictie en zakelijk schrijven, afgestemd op de noden
en het niveau van je medewerkers, je vereniging of je bedrijf.
Individueel of in groep, van korte workshops tot intensieve
meerdaagse opleidingen: niets is onmogelijk.

Doe uiterlijk 10 oktober mee aan
de schrijfwedstrijd ‘Zinsmeden’ op
azertyfactor.be/wedstrijden

Op zoek naar woorden bij verlies

qw

Literaire teksten zijn vaak de basis voor een theater
voorstelling. Wie voor theater wil schrijven, kan dan ook
best een kei zijn in de knepen van adaptatie. Onder be
geleiding van schrijfdocent Daan Pleumeekers maak je een
zelfgekozen bewerking van een kort verhaal, een roman of
een eigen idee.

MEERDERE GENRES		

Schrijven op een landgoed

qwe

In moeilijke momenten zoeken we vaak troost in woorden.
Tijdens deze sessie bieden we ruimte aan een verlies dat
vaak heel moeilijk te plaatsen is, namelijk dat van een kind.
We zoeken samen woorden tijdens een schrijfsessie proza,
poëzie of een sessie samen lezen. I.s.m. Liasonequippe
Koester, een onderdeel van het Kinderkankerfonds.

e

Ben je al enige tijd aan het schrijven aan een langer verhaal
maar mis je de concentratie om het af te werken? Worstel je
met je verhaalstructuur of zit je gewoon strop? Gedurende vijf
dagen werk je met ruggensteun van Leen van den Berg aan
jouw eigen schrijfproject.
Van 16 tot 20 september in Villa Hellebosch, Vollezele
€ 675 (incl. logies, maaltijden en begeleiding) / € 573,75
(-26 en lerarenkaart) + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Zinzoeken

qw

Hoe heb jij de coronacrisis doorgemaakt? Mogelijk biedt je
persoonlijke beleving stof voor een verhaal. We onderzoeken
hoe een personage standhoudt in een crisissituatie en vecht
tegen de absurditeit. Schrijfdocent Daan Pleumeekers begeleidt
je om van een idee een concept en vervolgens een werkplan te
maken en toont je het onderscheid tussen proza en drama.
6 zaterdagmiddagen vanaf 14 november van 14 tot 17u in De Nieuwe
Vrede in Berchem € 135 / € 114,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl.
magazine VERZIN)

NON-FICTIE		

Nieuw! Wervend en zoekmachine-	
vriendelijk schrijven

AUTEURSLEZINGEN

Opnieuw organiseren we op woensdagavond een aantal
bijzondere ontmoetingen met gevestigde auteurs. Ze geven
je een inkijk in de interne keuken van het schrijverschap.
Woensdagavonden van 19 tot 21.30u in Antwerpen.
€ 10 / € 8,50 (-26 en lerarenkaart)
Inschrijven op creatiefschrijven.be

Maud Vanhauwaert (30 september)
Als Antwerps stadsdichter verkende Maud Vanhauwaert
de diverse vormen van het poëtische met veel oog en
engagement voor de diversiteit binnen haar kleurrijke stad.
Waar haalde ze de inspiratie?

Anne Provoost (28 oktober)

Nieuw! Workshops en lesmateriaal
voor scholen en bibliotheken

Schrijven is ook schrappen, dat weet Anne Provoost,
internationaal gewaardeerd auteur én projectbegeleider bij
SchrijversAcademie, als geen ander. Maar hoe doe je dat, als
een familieverhaal uitdijt tot een manuscript van meer dan
duizend pagina’s?

Schaduwverhalen, letterpost, een ontdekkingstocht door
de poëzie of schrijfworkshops gelinkt aan Poëzieweek en
Jeugdboekenmaand: sinds onze fusie met Jeugd en Poëzie
breiden we ons aanbod uit en bieden we samen workshops
aan voor lagere en secundaire scholen en bibliotheken. Onze
schrijfdocenten maken van jouw klaslokaal of bibruimte een
open, creatieve taalomgeving waarin leerlingen zich ontplooien
tot ware dichters en auteurs. De workshops sluiten aan op
de eindtermen en passen binnen de lessen Nederlands,
Muzische vorming en Project algemene vakken.

DOE EEN SCHRIJFCURSUS CADEAU
Wil jij graag een opleiding volgen, maar is jouw spaarvarken
leeg? Ken jij iemand met ruw schrijftalent of een poëtische
ziel die blij zou zijn met een schrijfcursus? Ontdek nu de
Creatief Schrijven Cadeaubon. Vraag aan je familie en
vrienden om je er één cadeau te doen of verras er zelf een
schrijfgenoot mee. Te koop op creatiefschrijven.be/shop.

Bart Moeyaert (25 november)
‘Mijn hoofd is een spons’, vertelde Bart Moeyaert tijdens een
lezing voor Creatief Schrijven vzw op de vorige Boekenbeurs.
Wat dat betekent kan je de internationaal gelauwerde schrijver
tijdens deze lezing zelf vragen.

Dimitri Bontenakel (20 januari)
Met De Berenrug publiceerde Dimitri Bontenakel in volle
coronatijd een nieuw boek dat hij schreef terwijl hij een
vaste baan én een groot engagement combineerde. Hij is ook
hoofdredacteur van literair magazine VERZIN.

Jeroen Olyslaegers (25 februari)
In de geschiedenis duiken en er een actueel verhaal over
schrijven. Jeroen Olyslaegers kan dat. Kom alles te weten over
de geboorte van Wildevrouw, dat in december verschijnt.

Je loopt al een tijd te broeden op een non-fictieboek. Schreef
je al een inleiding of enkele hoofdstukken, maar struikel je over
de stijl en de structuur, of ontbreekt het je aan tijd? Auteurs
Marc Buelens en Ellen Van Pelt, uitgever Elisabeth Torfs en
bezieler van Creatief Schrijven vzw An Leenders delen hun
expertise. Je gaat aan de slag met schrijfopdrachten.
5 zaterdagochtenden vanaf 19 september van 10 tot 12.30u in
Borgerhub in Borgerhout
€ 425 (inclusief boek ‘Slimme Non-Fictie Schrijven, van droom tot
boek’) € 361,25 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

qwe

Schrijf je voor je job wel eens een tekst voor een brochure of
een jaarverslag? Kost dat telkens bloed, zweet en overuren?
Docente Els Depauw toont je in tien simpele stappen hoe je
een boodschap helder formuleert. Je schaaft aan stijl, formulering en toon en je ontdekt hoe je jouw lezer tot actie aanzet.
Dinsdag 29 september van 9.30 tot 16.30u in Friday Cowork in Berchem
€ 175 (inclusief lunch) / € 148,75 (-26 en lerarenkaart)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

Starten met slimme non-fictie

qw

Een slim non-fictieboek is meer dan de som van kennis, cijfers
en feiten. Docent Marc Buelens laat je kennismaken met de
bouwstenen van goede non-fictie. Je krijgt schrijftips en een blik
achter de schermen van de uitgeverswereld. Nog geen letter op
papier gezet? Geen probleem. Iedereen met een idee is welkom.
Dinsdag 24 november van 9.30 tot 16.30u in bibliotheek Predikheren,
Mechelen
Dinsdag 1 december van 9.30 tot 16.30u in de Kanunnikenwoning
Clarenhof, Hasselt
€ 275 (inclusief koffie, thee, lunch en het boek ‘Slimme Non-Fictie
Schrijven, van droom tot boek’ / € 233,75 (-26 en lerarenkaart)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

NIEUW! CURSUS VOLGEN BIJ JE THUIS
Van een cursus spelling over een workshop verhalen
schrijven tot een sessie zorgeloos publiceren, vanaf nu
volg je het gewoon online. Helemaal coronaproof!
Ontdek ons nieuwe aanbod ‘online cursussen’ op
creatiefschrijven.be

SCHRIJFADVIES OP MAAT
Feedback korte tekst

we

qwe

Is je webtekst commercieel overtuigend en zoekmachine
vriendelijk? Experte Ilse Meeus leert je jouw webcopy te
optimaliseren. De essentie van een wervende tekst, SEO,
zoekintenties en trefwoordbepalingen komen in sneltempo
aan bod in een praktijkgerichte dagtraining.

qwe

Masterclass non-fictie

Helder en overtuigend schrijven

Zaterdag 3 oktober van 13 tot 18u in bibliotheek Predikheren, Mechelen
€ 14 / € 11,90 (-26 en lerarenkaart)/ € 2,80 (UiTPAS)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

5 zaterdagmiddagen vanaf 12 september van 13 tot 16u in bibliotheek
Predikheren in Mechelen
€ 95 / € 80,75 (-26 en lerarenkaart) / € 19 (UiTPAS)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

Contacteer coördinator Tony Vanderheyden:
tony@creatiefschrijven.be

SCHRIJFINSPIRATIE IN JE BRIEVENBUS?

Jouw zin volgende keer hier?

Gebruik de kunst en rust in een museum om tot een nieuwe
tekst te komen. Schrijfdocente Christina Vanderhaeghe
leidt je rond in WIELS, dé toonaangevende instelling voor
hedendaagse kunst in Europa. Ze laat je anders kijken en reikt
schrijfopdrachten aan.

Donderdag 3 september in Borgerhub, Borgerhout
€ 175 ( inclusief lunch) / € 148,75 (-26 en lerarenkaart)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

Ontdek het aanbod en lesmateriaal op creatiefschrijven.be
of contacteer Emma Boegborn: post@creatiefschrijven.be

Het magazine VERZIN van Creatief Schrijven vzw gunt
je een blik achter de schermen van het schrijflandschap.
Je ontdekt interviews met bekende schrijvers en aan
stormend talent, schrijftips en –advies over de eerste
letters op papier, debuteren en publiceren. VERZIN is hét
magazine dat je aan het schrijven zet. Abonneer je op
VERZIN.be

Van 17 tot 21 augustus in Villa Hellebosch, Vollezele
€ 685 (incl. logies, maaltijden en begeleiding)
€ 582,25 (-26 en lerarenkaart) + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Van inspiratie naar toneeltekst

qw

Zondag 27 september van 11 tot 17u in WIELS, Brussel
€ 42 / € 35,70 (-26 en lerarenkaart) / € 8,40 (UiTPAS)
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)

TONEELTEKST		

Elke dag maak je wel iets mee dat het waard is om neer te
schrijven. Hoe verwerk je die indrukken? Hoe dik je feiten
aan en verzin je interessante personages? Waar en wanneer
speelt je verhaal zich het beste af? Schrijfdocente Sonja
Callay helpt je op weg. Ideale instapcursus voor startende
schrijvers.

SCHRIJVERSACADEMIE

e

Voor ervaren dichters die met gelijkgestemde zielen in het
prachtige internationale schrijfhuis Villa Hellebosch een
onvergetelijke schrijfweek wil beleven onder leiding van
schrijfcoach Daniel Billiet.

Horen, zien en schrijven

Wekelijkse bijeenkomsten van september 2020 tot mei 2021
in Antwerpen of online. € 657 / €  558,45 (-26 en lerarenkaart)
(incl. magazine VERZIN)

Vlekkenkampioenen / 6-12 jaar

Poetry Summer Academy

PROZA		

MEERDERDE GENRES		

Zin in musea: WIELS

POËZIE		

KORTE CURSUSSEN
VOLWASSENEN

qwe

Op kansenplatform Azertyfactor.be kan je feedback krijgen
op één korte tekst, gedicht, kort verhaal, blogpost of column.
Het proces is bijzonder simpel: je maakt een profiel aan en
laadt je tekst op. Eens gepubliceerd, verschijnt een feedback
knop. Met een druk op de knop ontvang je binnen de tien
dagen een kort, kritisch leesverslag van een vakspecialist.
Vanaf € 25 op azertyfactor.be

Manuscriptbeoordeling
Op zoek naar professionele feedback op je roman, dicht
bundel, toneeltekst of non-fictieboek? Een deskundig
beoordelaar licht jouw manuscript grondig door en bezorgt
je een uitgebreid leesverslag.
Meer info op creatiefschrijven.be/schrijfadvies/gevorderd

e

Schrijfcursussen
en -wedstrijden
Najaar 2020

‘stof
Om u nog
eens terug
te zien
Tom Driesen

OP ZOEK NAAR LEZERS?
Welkom op Azertyfactor.be, het kansenplatform van
Creatief Schrijven vzw. Al vijf jaar is Azertyfactor de
vrijhaven voor duizenden pennenvoerders. Registreer je
gratis en voeg jouw fijne leeswaren toe. Wie weet, vang je
de goedkeurende blik van een uitgever, auteur of iemand
uit het literaire veld. Pseudoniemen toegelaten!

Creatief Schrijven vzw, de thuishaven voor schrijffanaten.
Een publicatie van
Creatief Schrijven vzw, Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen
03 229 09 90
www.creatiefschrijven.be
Vormgeving: Gunther Fobe
Coverbeeld: Nandhu Kumar
Gedrukt door Zwartopwit op gerecycleerd papier.
V.U.: Frank Van Damme, p/a Creatief Schrijven vzw, RPR Antwerpen.
Niet op de openbare weg gooien.

SCHRIJFCURSUSSEN 2020

LANGE OPLEIDINGEN
Basisjaar Literair Schrijven

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen of online w

Jaaropleiding, start 5 september

Persoonlijke schrijfcoaching

TREFWOORD

Op aanvraag		

Online w

Publiceer je werk in Printing on
VZW DE SCRIPTOMANEN
demand of als e-book		
Online q w e

Op aanvraag		

Opleiding Schrijver

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Academie in je buurt q w e

Driejarige opleiding, start in september

SchrijversAcademie		

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Schrijf@home:
Schrijfles op jouw maat via e-mail

PETRA THOMAS

Online q

Op aanvraag		

Antwerpen w e

Tweejarige opleiding, start in september

Schrijfbegeleiding op maat

Creatief schrijven en journalistiek

WWW.UWLM.BE

AURYN

Online q w e

Op aanvraag		

Online e

Tweejarige opleiding, start in september

AlfaBed schrijfweek
Feedback op korte tekst

Verdiepingsweek Ikaria

JOEY BROWN

Ikara, Griekenland w

Manuscriptbeoordeling

Auteurslezing: Anne Provoost

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

28 oktober

Het verhaal van je leven

WISPER

Leuven q w e

6 dinsdagavonden, start op 10 november

WISPER

Antwerpen q w e

4 maandagavonden, start op 12 oktober

Column

WISPER

Leuven q w e

4 maandagavonden , start op 12 oktober

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Op maat e

Masterclass non-fictie
Starten met slimme non-fictie

Borgerhout e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen q w

24 november		

Starten met slimme non-fictie

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Hasselt q w

Achtergrondverhalen

MAARTJE LUIF

Online q w e

Op aanvraag		

Hoe begin ik met schrijven?

MAARTJE LUIF

Online q

Op aanvraag		

Verhalen schrijven - Basis

SCHRIJFSCHOOL GENT

Gent q

9 dinsdagen, start op 15 september		

Horen, zien en schrijven

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Hasselt q

6 zaterdagochtenden, start op 19 september

Atelier privé - intensieve coaching

SCHRIJFSCHOOL GENT

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Borgerhout q w e

5 zaterdagen, start op 26 september		

De prozaïsten

WISPER

Leuven e

5 zaterdagochtenden, start op 26 september

De prozaïsten

WISPER

Antwerpen e

5 maandagavonden, start op 5 oktober		

Gent q w e

4 woensdagavonden, start op 18 november

Columns schrijven

MAARTJE LUIF

Online q w e

Op aanvraag

Schrijven voor kinderen en jongeren

Hoorspelen en klankverhalen
Zelf je podcast maken

Leuven q w e

Van prentenboek tot young adult

WISPER

Gent q w e

5 donderdagavonden, start op 12 november

SOUL-CONNECTING CREATIVITY

Online q w e

Op aanvraag

Dworp q w e
VZW DE SCRIPTOMANEN

Online q w e

Schrijf je eigen verhaal in 10 weken

Digitale masterclass poëzie

LIES VAN GASSE

Online e

Zomerworkshop: 7 juli		

Poetry Summer Academy

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

WISPER

Gent q
WISPER

4 woensdagavonden, start op 7 oktober

Gent q w e

Starten met schrijven op woensdagavond

Vollezele e

17 t/m 21 augustus		

Gedicht, cyclus, bundel: jouw verhaal

Lier q w e

Traject start op 5 september		

LIEDTEKSTEN

Poëzieatelier

Songwriting

ZOMERACADEMIE

Dworp q w e

Schrijfweek: 20 t/m 26 juli		

Schrijfweek: 20 t/m 24 juli

Schrijven met Bernard Dewulf
Schrijfweek: 20 t/m 26 juli		

Schrijven op een landgoed
Schrijfweek: 16 t/m 20 september

Zin in musea: schrijven - WIELS
27 september

Op zoek naar woorden
bij verlies
3 oktober

Zinzoeken
6 zaterdagen, start op 14 november		

Auteurslezing: Bart Moeyaert
25 november		

VORMINGSPLUS REGIO BRUGGE VZW

Brugge q w e

19 september tot 18 juni 		

Auteurslezing:

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Maud Vanhauwaert

MEERDERE GENRES 		

Zomerschrijfweek in Antwerpen

SCHRIJVEN LIER

30 september		

DE SCHRIJFKARAVAAN

Antwerpen q w e
ZOMERACADEMIE

Dworp q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Vollezele q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Brussel q

De dichters - groep 1

Mechelen q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

WISPER

Gent e

5 maandagavonden, start op 5 oktober		

Poëzie: het schrijven van een cyclus		
6 maandagavonden, start op 5 oktober		

De dichters - groep 2
5 maandagavonden, start op 12 oktober		

Pöezie Schrijfkamp voor

WISPER

Leuven e
WISPER

Gent e
VZW DE SCRIPTOMANEN

Scriptomanen		

Gedurende juli en augustus, op aanvraag		
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

Online w

WISPER

Antwerpen q

4 woensdagavonden, start op 7 oktober

Schrijf je eigen verhaal in 9 weken

WISPER

Leuven q w e

9 woensdagavonden, start op 7 oktober

Starten met schrijven op
donderdagvoormiddag

WISPER

Leuven q

4 donderdagvoormiddagen, start op 8 oktober

Starten met schrijven op donderdagavond

WISPER

Leuven q

Starten met schrijven op
zaterdagvoormiddag

WISPER

Antwerpen q

4 zaterdagvoormiddagen, start op 10 oktober

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Gent q w

6 zaterdagochtenden, start op 10 oktober		

WISPER

Averbode e

1 weekend met overnachting, 23 t/m 25 oktober

Kortverhaal
4 dinsdagavonden, start op 10 november		

WISPER

Antwerpen q w e

Op het lijf geschreven:
schrijven over en met het lichaam		

WISPER

3 zaterdagnamiddagen, start op 14 november

Gent q w e

Schrijven zonder smoesjes		

WISPER

5 woensdagavonden, start op 18 november		

Antwerpen e

Hoe begin ik aan een boek?
4 donderdagavonden, start op 19 november		

Schrijfatelier
7 dinsdagen, start op 12 januari		

Auteurslezing: Dimitri Bontenakel
20 januari		

Auteurslezing:		
Jeroen Olyslaegers
24 februari		

Spannende verhalen schrijven
Op aanvraag		

Roman schrijven
Op aanvraag		

Online schrijfkamp korte
verhalen voor Scriptomanen
Op aanvraag		

Manuscriptbeoordeling
Op maat		

Dworp q w e

Vlekkenkampioenen (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Brieven aan Vlaanderen
10 oktober

divers prijzenpakket

WISPER

Gent q

5 zaterdagochtenden, start op 10 oktober		

KORTVERHAAL		

Schrijfkamp voor tieners (12 tot 15 jaar)

INANA

Schrijfkamp: 20 t/m 24 juli		
Zonhoven q w e

Scenario: een trapje hoger

WISPER

Gent we

5 zaterdagochtenden, start op 17 oktober

Zomerkaping (18 tot 30 jaar)

Gent

we

Online q w e

Vlekkenkampioenen (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Edegem q w e

Zomerkamp: 24 t/m 28 augustus		

Scenario voor een moordspel

STAD EN BIBLIOTHEEK
NINOVE

€ 1750 / € 250 voor -25 jaar

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

VZW DE SCRIPTOMANEN

Op aanvraag		

Schrijf jij het beste jeugdverhaal?
1 augustus

Schrijfweek: 27 t/m 31 juli		

Scenario’s schrijven

CULTUURLAB VLAANDEREN VZW
I.S.M. CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

Zomerkamp: 6 t/m 10 juli		

Scenario: eerste stappen

BRIEF		

23° Georges Leroyprijs
- kort kortverhaal
30 september

MARNIXRING WAREGEM LEEUWERCKE
- VLAAMSE SERVICECLUB

€ 750 eerste plaats, € 250 2e en 3e plaats

VZW DE SCRIPTOMANEN

Online q w e

Op aanvraag		

Creatief schrijven (16 tot 30 jaar)
Jaaropleiding, start 29 september		

Scenario voor een stadsspel
in Mysterieus België		

Villa Basta Hasselt q w e

VZW DE SCRIPTOMANEN

Online q w e

MEERDERE GENRES		

VILLA BASTA

Schrijf! (15 tot 17 jaar)

GA VOOR KUNST

Magazine zoekt tekst
15 augustus, 15 november

publicatie in magazine DNG van Vermeylenfonds

Genk q w e

30 september		

VERMEYLENFONDS
I.S.M. CREATIEF SCHRIJVEN VZW

WISPER

Hoe begin je aan een boek

Fantasy

ZOMERACADEMIE

Schrijfweek: 20 t/m 26 juli		

Gent q w e

10 maandagmiddagen, start op 5 oktober

Sfeerschepping: schrijfweekend
in de abdij van Averbode

POËZIE		

WISPER

4 dinsdagavonden, start op 6 oktober

ZOMERACADEMIE

Schrijfweek: 20 t/m 26 juli		

Op aanvraag		

KINDER- EN JEUGDLITERATUUR

In tien weken naar jouw
eerste kinderboek

PODCAST		

WISPER

Animatiefilm

Op aanvraag

4 donderdagavonden, start op 8 oktober

Column		

Gent e

7 donderdagavonden, start op 24 september		

Portretschrijven

KINDEREN EN JONGEREN

SCENARIO		

4 dinsdagavonden, start op 6 oktober		

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

5 zaterdagochtenden, start op 19 september

PROZA		

Starten met schrijven

NON-FICTIE		

1 december		

COLUMN		

Column

Online q w e

Kijk op creatiefschrijven.be		

100 JAAR NA VANDAAG

Andalusië, Spanje (Ronda) w

Schrijfweek: 19 t/m 25 oktober

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Kijk op azertyfactor.be		

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Schrijf je levensechte verhaal

Vlessart q w e

Op aanvraag		

KORTE CURSUSSEN
20 t/m 27 september		

ALFABED

SCHRIJFWEDSTRIJDEN 2020

WISPER

TEXT ON STAGE

Slam poetry

WISPER

Antwerpen q w e

4 donderdagavonden, start op 8 oktober		

SCHRIJVEN NAAR BEWUSTZIJN

Schrijven naar Binnen
Retraite: 5 t/m 8 november

JOEY BROWN

Gent w
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Help! Ik ben een tiener met
een schrijfkriebel!

Kronkelprijs 2020
BOEKGOESTING

31 juli

Op aanvraag		

Op aanvraag q

De fantastische Roald Dahl workshop

5e Poëzieprijs
vtbKultuur-Holsbeek

BOEKGOESTING

30 augustus

Op aanvraag		

Op aanvraag q

De wonderwaterworkshop

BOEKGOESTING

Abdij van Postel, Mol-Postel q w e

Schrijfmeditatiedag in creatieve flow

JOEY BROWN

Op aanvraag q w e

Op aanvraag

Schrijfmeditatiedag voor vrouwen

JOEY BROWN

Abdij van Poste, Mol-Postel q w e

15 november

Schrijven naar Boven
Retraite: 20 t/m 22 november

JOEY BROWN

Kasteelhoeve Wange, Landen q w e
JOEY BROWN

Stadse Stilte, Leiden q w e
JOEY BROWN

Kasteelhoeve Wange, Landen e

Biodanza, poëzie en
organisch schrijven

VLAAMSE BIODANZASCHOOL

Lennik q w e

Schrijfweekend: 28 t/m 30 mei 2021		

Aanbod voor scholen
en bibliotheken

Online q w e
VZW DE SCRIPTOMANEN

Online w
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Op maat e

1 september

ANNELIES VAN DYCK

Online q w e

Op aanvraag		

Op aanvraag q w e

Elke held een verhaal (6 tot 12 jaar)
Een eigen kinderboek?
Kinderspel! (4 tot 6 jaar)
Op aanvraag		

Kipliotheek en Karaplu (4 tot 6 jaar)
Visuele poëzie (6+)
Op aanvraag		

Schrijfreis Het Gelukkige Eiland

ZINDEREN

Online q w e

Online opdrachten		

Sprookjesschaar (4 tot 6 jaar)
Op aanvraag		

TONEELTEKSTEN		

Van inspiratie naar toneeltekst

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen w

5 zaterdagen, start op 12 september		

Schrijven voor theater: monologen

WISPER

Gent q w e

6 dinsdagavonden, start op 10 november		

3 september		

Op aanvraag		

Stand up Comedy voor jongeren (14+)
Slam Poetry voor jongeren (18+)

ZAKELIJK SCHRIJVEN		

Wervend en zoekmachinevriendelijk schrijven

Zelfontdekkend Schrijven
voor jongeren (12+)

Op aanvraag		

Op aanvraag		

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Borgerhout q w e

Rap voor jongeren (18+)
Op aanvraag

Helder en overtuigend
schrijven

Antwerpen q w e

Trainingen zakelijk schrijven

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Op maat		

Op maat q w e

Online:
spelling, sollicitatiebrief, ...
Kijk op creatiefschrijven.be

ARTFORUM

Op aanvraag q
ARTFORUM

Op aanvraag q
ARTFORUM

Op aanvraag q
ARTFORUM

Op aanvraag q
URBANWOORDEN

Zinsmeden
10 oktober

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

publicatie in cursus- en wedstrijdbrochure voorjaar 2021

DE SCHRIJFWIJZEN,
HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN
Is het speldeprik of speldenprik? Schrijf je wel eens
of weleens? Gelijkaardige instinkers schotelen we je
graag voor op 9 oktober. Dan spelen we opnieuw
De Schrijfwijzen, een hip taalspel, in meer dan 100 biblio
theken over heel Vlaanderen en Brussel. Wil je met jouw
bibliotheek graag deelnemen? Ontdek alle informatie op
Deschrijfwijzen.be.
Wil jij graag meespelen en jouw spellingkennis meten
met die van andere taalfanaten? Kijk vanaf 15 augustus
in welke bibliotheek in jouw buurt je kan deelnemen op
Deschrijfwijzen.be.

Op aanvraag q
URBANWOORDEN

Op aanvraag q
URBANWOORDEN

Op aanvraag q
URBANWOORDEN

Op aanvraag q

Organiseer je een cursus of wedstrijd en staat die niet in
het overzicht? Maak een profiel aan en voeg je activiteit
toe op creatiefschrijven.be

Jouw schrijfniveau

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

w Je volgde eerder al een cursus of workshop en hebt de
smaak te pakken.

e Voor gevorderden die al heel wat cursus- of schrijfervaring
op zak hebben.

PROZA		

ARTFORUM

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Online q w e

HET HUIS VAN HERMAN TEIRLINCK

publicatie op website, voordracht

Op aanvraag q

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

29 september		

Bij mijn venster

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Online q w e
MAARTJE LUIF

boekenbonnen, optreden op festival

Op aanvraag w

Op aanvraag		

Op aanvraag		

Schrijf je verbindende About Me

Antwerpen q w e
VZW DE SCRIPTOMANEN

VTB KULTUUR HOLSBEEK

Schrijf een haibun voor
HAIKUCENTRUM VLAANDEREN
de 39e Haikudag		

10 september

Op aanvraag		

Schrijven naar Buiten
Retraite: 3 t/m 6 december

HET KAPERSNEST

Korte sessies of langer traject 		

Schrijfmeditatiedag in creatieve flow
28 november

Avontuurlijke sporentocht
door de poëzie

Antwerpen q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

UILENSPIEGEL VZW

kunstwerk, (boeken)bon

Abdij van Poste, Mol-Postel q w e

12 november

Leuven q w e
SCHRIJFSCHOOL GENT

POËZIE		

OP AANVRAAG		

JE ZOEKT EEN PODIUM VOOR JOUW VERHAAL?
Heb je een verhaal te vertellen? Wil je een tekst testen
op een publiek? Doe podiumervaring op bij De
Sprekende Ezels, een laagdrempelig en experimenteel
open podium voor poëzie, woord, muziek en comedy.
De sfeer is gemoedelijk, het publiek luisterbereid.
Je bent in goede handen bij ervaren stalmeesters,
Stijn Vranken, Jan Ducheyne en Anneleen Van Offel die
de avonden programmeren en presenteren. Meld je aan
op desprekendeezels.be voor een optreden in
Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven of Turnhout of bij
een tweede lockdown online!

WEGWIJS IN SCHRIJFLANDSCHAP
Schrijven interesseert je, je hebt misschien al wat
schrijfervaring of je bent klaar om te publiceren.
Je zoekt tips, een extra opleiding, een publicatiekans?
Creatief Schrijven vzw is jouw gids in schrijflandschap.
Wij bieden advies, cursussen, publicatie- en
podiumkansen. Info op Creatiefschrijven.be.

