
BERGEN VAN SUIKERSPIN, 
RIVIEREN VAN CHOCOLADE.



BERGEN VAN 
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- Sofie Metsers



“Morgen ontwaak je in een fictief 
land. Beschrijf het in zes woorden.”

Dat was de opdracht die bezoekers 
van LEES!, het nieuwe boekenfestival in 
Antwerpen, kregen. We serveren je uit 

die berg inzendingen graag tien Six Word 
Stories. Ja, ook de titel is er eentje.

Fotograaf Storm Broux leverde passende 
beelden. Hij nam deel aan de ZOMERkaping 

2021, een gevestigde summerschool  
voor jongeren.

Welke fictieve landen werden zoal ontdekt? 
Welke dromen kwamen bovendrijven?

Creatief Schrijven vzw wenst je een jaar dat 
even goed wordt als 

de fictieve landen beloven.



Gevonden rust met 
een wolkje zekerheid.
- Jessy De Winter



borrelende bosrivieren 
zonder einde
Alles Zee.
- Esther De Baecke



Vliegende schapen vol 
dromen in de nacht.
- Hanne Van den Langenbergh



Een vlek van 
schemer en 
omhelzing.
- Caroline Arntz



Bomen torenhoog 
Mensen piepklein 
Lucht zachtblauw
- Evelien van Dooren



Magisch! Maar hoe 
geraak ik terug?
- Eilish Buisset



Gefluister. 
Vloek of zegen? 
Ontrafel maar.
- Hanne Monfort



Hoge bomen 
vol boeken 
vol dromen
- Helena Dockx



Het magische 
rijk der eeuwige 
dromen!
- Margo Vanhee



COLOFON

Creatief Schrijven vzw is het steunpunt 
voor wie schrijven niet laten kan. We 
zijn een netwerkorganisatie die mensen 
samenbrengt vanuit een gezamenlijke 
passie: de liefde voor taal en het 
geschreven woord. Immers, “Wie zich kan 
verliezen in taal, wint verbeelding voor het 
leven”, aldus dichter Maud Vanhauwaert.
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“Bergen van suikerspin, rivieren 
van chocolade” bundelt 

verhalen en beelden van nieuw 
talent. Tien schrijfliefhebbers 

en één jonge fotograaf 
verzonnen een fictief land en 

dat met slechts 6 woorden. Een 
fijne trip langs fijne oorden die 
Creatief Schrijven vzw graag 

met je deelt. 


