Creatief Schrijven vzw, jouw
wegwijzer in schrijflandschap
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 van januari tot juni.
Zie je een cursus, workshop of wedstrijd waaraan je wil
deelnemen? Ga naar creatiefschrijven.be/cursussen en schrijf
je in of ga naar /wedstrijden en waag je kans.

EIGEN AANBOD

LANGE OPLEIDINGEN

Het leest als een roman

SchrijversAcademie 2021-2022

we

Twee jaar lang werk je onder begeleiding aan je eigen literaire
project: een roman of jeugdverhaal, een kortverhalen- of
dichtbundel. SchrijversAcademie helpt je groeien als schrijver.
Je krijgt lessen, lezingen en feedback van gevestigde auteurs
en komt in contact met enkele uitgevers.
Stel je kandidaat vanaf 15 maart op schrijversacademie.be
Wekelijkse bijeenkomsten vanaf september 2021 in Hibernia,
Antwerpen
€ 757 per jaar / € 643,45 (-26 en lerarenkaart) | (incl. magazine VERZIN)

CORONAPROOF

Basisjaar Literair Schrijven

Niemand weet wat de toekomst brengt, ook wij bij Creatief
Schrijven vzw niet. Daarom maken wij al onze cursussen
coronaproof. Dat betekent dat wij nauwlettend de
veiligheidsvoorschriften volgen, onze cursussen geven in
lokalen die voldoende ruimte bieden voor creativiteit op
een veilige afstand en ook de inschrijvingsvoorwaarden
hebben aangepast.

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
medestudenten 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.

Kan je last-minute toch niet komen omdat je in quarantaine
moet of ziek bent? Tot op de startdag van de cursus
mag je kosteloos annuleren. 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!

w

Wekelijkse bijeenkomsten van september 2021 tot mei 2022 in
Hibernia in Antwerpen of online
€ 657 / € 558,45 (-26 en lerarenkaart) | (incl. magazine VERZIN)

INKTVIS, EEN ZEE VAN VERHALEN.

e Voor gevorderden die al heel wat cursus- of

Benieuwd? Ga naar vfg.be/inktvis en duik in jouw zee
van verhalen.

Deze cursussen zijn haalbaar voor jou.

en hebt de smaak te pakken.

schrijfervaring op zak hebben.

Op zoek naar woorden bij verlies

in jouw armen vlakt
mijn curve af tot een
langgerekte zucht
Evelien Feys
winnaar van de wedstrijd ‘Zinsmeden’

qwe

Bij moeilijke momenten zoeken we vaak troost in woorden
van anderen, maar willen de eigen woorden niet altijd komen.
We gaan samen op zoek naar woorden die bij afscheid horen.
i.s.m. Koester / Kinderkankerfonds
Zaterdag 29 mei van 13.30 tot 17.30u in bib Predikheren, Mechelen
€ 20 (incl. koffie, thee, gebak) | € 17 (-26 en lerarenkaart)

Schrijven over kunst in publieke ruimten qwe
Docente Barbara Van den Eynde laat je aan de hand van tien
kunstwerken anders kijken naar kunst. Je leert er ook een
heldere tekst over schrijven. De teksten die je in groep schrijft,
worden gepubliceerd in een boekje: ‘Tien om te zien’.
5 zaterdagochtenden vanaf 29 mei van 10 tot 13u in Hibernia, Antwerpen
€ 145 / € 123,25 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

NON-FICTIE

Meer effect met e-mail
Jouw woorden volgende keer hier?
Doe uiterlijk 20 april mee aan de
schrijfwedstrijd ‘Bezette Stad’
op azertyfactor.be/wedstrijden

qwe

Jouw lezer aanzetten om iets te ondernemen? Copywriter
Sofie Willems geeft je in drie praktische sessies inzicht in hoe
je een goede e-mail opstelt. Daarna volgt een persoonlijk
feedbackmoment dat je zelf kan inplannen.
3 dinsdagochtenden vanaf 12 januari van 8.30 tot 10u, online
€ 175 / € 148,75 (-26 en lerarenkaart) / € 15 (incl. magazine VERZIN)

Eindredactie

Een publicatie van
Creatief Schrijven vzw, Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen
03 229 09 90
creatiefschrijven.be
Vormgeving: Gunther Fobe
Coverbeeld: Andrea Piacquadio (Pexels)
Gedrukt door Zwartopwit op gerecycleerd papier.
V.U.: Frank Van Damme, p/a Creatief Schrijven vzw, 0478.925.820, RPR Antwerpen.
Niet op de openbare weg gooien.

In deze cursus autobiografisch schrijven, verzamel je verhalen
over één thema, plaats of persoon uit je leven. Docente Sonja
Callay daagt je uit om met deze feiten en herinneringen een
verhaal te schrijven dat leest als een roman.
6 zaterdagochtenden: 30 januari, 6 en 13 februari, 6 en 13 maart en
3 april van 10 tot 13u in het Huis van de Mens, Hasselt
€ 135 / € 114,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

we

Een geschreven tekst is vaak niet het eindpunt. Echt persklaar
is je bijdrage pas nadat een eindredacteur een puntje op alle
i’s heeft gezet. Docent ‘schrijfarbeider’ Bart Van der Straeten
leert je in deze online cursus meer over de nobele kunst
der eindredactie.
Dinsdag 9 februari van 14 tot 16u, online
€ 60 / € 51 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)
Bijkomende individuele sessie: € 60, tijdstip overeen te komen

Je online tekst als je topverkoper		

qwe

Ervaren copywriter Sofie Willems leert je in twee sessies
webteksten schrijven die je onderneming én klanten vooruithelpen. In een persoonlijk feedbackmoment, dat je zelf kan
inplannen, bekijkt ze jouw schrijfwerk en geeft ze gerichte tips.
2 donderdagochtenden 12 en 19 februari van 10 tot 12u, online
€ 149 / € 126,65 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

e

Negen ervaren dichters die hun poëtisch denken openbreken,
één bijzonder ervaren schrijfcoach, Daniel Billiet, en het
internationale schrijfhuis Villa Hellebosch; dat is al elf jaar de
succesformule van deze cursus. Wil je deze unieke ervaring
ook eens meemaken? Van harte welkom.
Van woensdag 18 tot zondag 22 augustus in Villa Hellebosch, Vollezele
Vroegboekkorting t/m 30 april: € 675 (incl. bundel ‘Hellebosch, zoals
alleen een eik kan kijken’) – niet cumuleerbaar met andere kortingen
Na 30 april: € 799 (incl. logies, maaltijden en begeleiding) / € 679,15
(-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

PROZA

Nieuw! Verhalen: van idee tot publicatie qw

BLOGGEN

Nieuw! Literair bloggen

we

Auteur en ervaren blogger Dirk Van Boxem leert je hoe je een
literaire blog lanceert of hoe je de blog die je al hebt beter
maakt. Hij geeft opdrachten en feedback en leert je kritisch te
kijken naar het samenspel van je eigen teksten, de vormgeving,
beelden en promotie.
6 donderdagavonden: 7, 14 en 28 januari, 4 en 11 februari en 4 maart,
telkens van 19 tot 21.30u, online
€ 190 / € 161,50 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Nieuw! Liedteksten schrijven

w Je volgde eerder al een cursus of workshop

q Weinig of geen schrijfervaring?

qw

LIEDTEKSTEN

VFG, vereniging voor personen met een handicap en
Creatief Schrijven vzw lanceerden samen ‘Inktvis, een
zee van verhalen’; een leertraject voor mensen met een
beperking of een ziekte. Voel jij je aangesproken?
We brengen korte schrijflessen tot bij jou in de huiskamer.
Hoe gaat het in zijn werk? Je krijgt videolessen met schrijfopdrachten, je werkt je schrijfsels uit op je eigen tempo
en krijgt tot tweemaal feedback van een schrijfcoach.

Jouw schrijfniveau

Poetry Summer Academy

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

MEERDERDE GENRES

Portretschrijven

POËZIE

KORTE CURSUSSEN
VOLWASSENEN

we

Vijf sessies lang dompelt Niels ‘Stoomboot’ Boutsen je onder
in de wondere wereld van de tekstuele songwriting. Je bekijkt
hoe liedteksten in elkaar zitten, leert analyseren hoe tekst en
muziek impact kunnen hebben en schrijft zelf een dijk van
een lied(tekst).
5 zaterdagochtenden vanaf 27 februari telkens van 10 tot 13u
in Hibernia, Antwerpen
145 / € 123,25 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Je wil fictie schrijven, maar betwijfelt of je genoeg stof voor
een roman hebt?
Of je hebt een veelbelovend idee, maar weet niet hoe te
beginnen? Dan is deze cursus je kans om (meer) schrijfervaring
op te doen! Onder begeleiding van auteur Leen De Laere werk
je aan een synopsis en enkele hoofdstukken van een verhaal in
eenvoudige taal dat kan passen in de reeks ‘Wablieft’-boeken.
Wablieft-redacteur Ruud Meert geeft advies en feedback.
Wie weet, wordt jouw verhaal het volgende in de reeks?
5 woensdagmiddagen: 27 januari, 3, 10 en 24 februari en 10 maart van
13.30u tot 16u in bib Predikheren, Mechelen
€ 145 (incl. beknopte syllabus en ‘Wablieft-boekje ‘Antwerpen-New York,
enkele reis’) / € 123,25 (-26 en lerarenkaart) + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Fantasy

qwe

Pen Stewart, gerenommeerd fantasyschrijfster, neemt je
in vogelvlucht mee door de basics van dit genre. Samen
analyseer je bestaande fantasyconcepten en bekijk je hoe die
technieken zelf kan toepassen. Ook horror, bovennatuurlijke
thrillers en sciencefiction komen aan bod, evenals het
uitgeeflandschap in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten.
6 zaterdagochtenden: 30 januari, 6 en 13 februari, 6, 13 en 20 maart
van 10 tot 13u in bib Melle
prijs: € 135 / € 114,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

qwe

Wil je iemand vangen in woorden? Een geschreven portret kan
bijzonder verrassend en waardevol zijn. Docent Igor Daems
zorgt ervoor dat er genoeg kleuren op je palet zitten om
mensen in woorden tot leven te wekken.
5 zaterdagochtenden vanaf 8 mei van 10 tot 13u in Hibernia, Antwerpen
€ 145 / € 123,25 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Schrijven op een landgoed

e

Al enige tijd aan het broeden op een verhaal dat je niet
rondkrijgt? Gedurende vijf dagen werk je met ruggensteun van
ervaren schrijfster Leen van den Berg aan je eigen project.
En dat in een prachtig, inspirerend kader: het internationale
schrijfhuis Villa Hellebosch.
Van 13 tot 16 mei in Villa Hellebosch, Vollezele
Vroegboekkorting t/m 31 januari: € 675 (niet cumuleerbaar met
andere kortingen)
Na 31 januari: € 799 (incl. logies, maaltijden en begeleiding) / € 679,15
(-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

TONEELTEKST

Nieuw! Grappige dialogen		

w

De uitdaging bij toneelschrijven bestaat erin levensechte
personages neer te zetten die handelen in het hier en nu.
Samen met docent Daan Pleumeekers ga je op zoek naar
conflictstof en triggers voor je personages, ontdek je
archetypes en leer je grappige dialogen pennen.

qwe

Een slim non-fictieboek is meer dan de som van kennis, cijfers en
feiten. Docent Marc Buelens laat je kennismaken met de bouwstenen van non-fictie. Je krijgt schrijftips en een blik achter de
schermen van de uitgeverswereld. Ervaring is geen must.

qwe

Hoe trek je de aandacht van een publiek? In twee online
sessies bekijk je samen met copywriter Mike Beyers hoe een
pitch werkt. Je leert hoe je de dingen helder en eenvoudig
houdt en je verhaal toch meeslepend brengt.
Donderdagen 25 februari en 4 maart van 10 tot 12.30u in Borgerhub,
Antwerpen
€ 149 / € 126,25 (-26 en lerarenkaart) + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Nieuw! Van interview tot artikel

we

Een interview schrijven is een boeiende, vaak uitdagende klus.
Van research doen over het interview afnemen tot het verhaal
uitschrijven, het komt allemaal aan bod in deze cursus.
Info op creatiefschrijven.be

Nieuw! Inclusief schrijven

we

Expert Ilse Meeus leert je jouw webcopy optimaliseren.
De essentie van een wervende tekst, SEO, zoekintenties en
trefwoordbepalingen, komen in sneltempo aan bod in een
praktijkgerichte dagtraining.
Donderdag 25 maart van 9.30 tot 16u in Mechelen
(definitieve locatie: zie creatiefschrijven.be)
€ 175 / € 148,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

i.s.m. Lannoo BootCampus
Dinsdag 16 februari van 14 tot 16.30u, online
€175 / €148,75 (-26 en lerarenkaart) / €15 (incl. magazine VERZIN)

Pitch je businesscase

Zoekmachinevriendelijk schrijven

qwe

Samen met auteur Ingrid Tiggelovend ga je aan de slag
met eigen communicatiemateriaal. Je ontdekt of het
laagdrempelig is en diversiteit uitdraagt in woord en beeld.
Je leert jouw boodschap af te stemmen op een diverse
samenleving en geloofwaardigheid uit te stralen.
Donderdag 11 maart van 10 tot 16.30u in Borgerhub, Antwerpen
€ 175 / € 148,75 (- 26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Genderneutraal schrijven

qwe

Docent Katrien Van der Heyden gaat met je aan de slag en
leert je schrijven voor m, v én x. Ontdek de blinde vlekken in
jouw communicatie en haal er de gendergevoelige aspecten
uit. Je oefent op basis van eigen teksten.
Dinsdag 20 april van 10 tot 16.30u in Borgerhub, Antwerpen
€ 175 / € 148,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Helder schrijven

qwe

Docente Els Depauw toont je in tien simpele stappen hoe je
een boodschap helder formuleert. Je schaaft aan stijl, formulering en toon en je leert hoe je jouw lezer tot actie aanzet.
Donderdag 22 april van 10 tot 16.30u in Borgerhub, Antwerpen
€ 175 / € 148,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

ONLINE CURSUSSEN
Een schrijfcursus volgen waar en wanneer je dat zelf wil?
Dat kan!
> Foutloos Spellen
> Nieuw! Start je zakelijk blog
> Nieuw! Schrijf een goede motivatiebrief
Ontdek ze op creatiefschrijven.be/online-cursussen

w

Daan Pleumeekers helpt je op weg om voor elke scène een
dialoog te maken voor je verhaal of toneeltekst. Je krijgt inzage
in het verschil tussen proza- en dramadialogen en in manieren
om dat wat niet gezegd wordt toch onder woorden te krijgen.

Populairwetenschappelijk schrijven

we

Taalkundedocent en wetenschapsjournalist Mathilde Jansen
leert je wetenschappelijke kennis omzetten in taal die jouw
doelgroep begrijpt en dat zonder de essentie te verliezen.
2 dinsdagen 16 maart en 30 maart van 10 tot 12.30u, online
€ 275 / € 233,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

OP MAAT VAN JOUW ORGANISATIE OF BEDRIJF
Creatief Schrijven vzw verzorgt ook opleidingen fictie,
non-fictie en zakelijk schrijven op maat. Contacteer Tony
Vanderheyden: tony@creatiefschrijven.be – 03 229 09 92

KAMPEN KINDEREN
EN JONGEREN
qwe

We schrijven een brief naar onze toekomstige zelf, bedenken
de taal van de toekomst en schrijven samen een robotverhaal.
We maken een tijdscapsule die we pas in 2050 opendoen.
Denk dus alvast na over wat jij naar de toekomst zou sturen!
Van 15 tot 17 februari in bib Predikheren, Mechelen
Van 12 tot 15 april in De Studio, Antwerpen
Van 12 tot 16 april in CC ‘t Vondel, Halle
€ 65 / Kansentarief is mogelijk (mail naar post@creatiefschrijven.be)

qwe

We bedenken een verhaal dat tot leven komt in schaduwen.
Je schrijft, knutselt en speelt je eigen verhaal. We nemen alles
op, zodat we het kunnen delen met de rest van de wereld.
Van 15 tot 17 februari in De Studio, Antwerpen
Van 12 tot 15 april in bib Predikheren, Mechelen
€ 65 / Kansentarief mogelijk (mail naar post@creatiefschrijven.be)

we

De literatuur van de toekomst bedenken? Je komt in groep
van tien samen om een literaire game, een inspiratiepagina,
applicatie of een filter te ontwikkelen. Vijftien jaar of ouder en
digital native? Meld je aan!
In juni zetten we onze eerste versie online.
Tweewekelijks op woensdag vanaf 3 februari van 14 tot 16u in Kavka,
Antwerpen
Gratis

Speakout

Zin in musea

qwe

Vanaf 2021 maken we van elke laatste zondag van de maand
een schrijfdag en dat telkens in een ander museum, in een
andere stad en met andere kunstwerken als inspiratiebron.
Schrijfdocente Christina Vanderhaeghe neemt je mee naar:
31/01: Museum M, Leuven, 28/02: Gallo-Romeins Museum en Begijnhof
in Tongeren, 28/3: MSK in Gent, 25/04: MuZEE en Spilliaerthuis in
Oostende, 30/05: Middelheimmuseum in Antwerpen
Prijs per sessie € 55 (incl. ticket museum) / € 46,75 (-26 en lerarenkaart) /
+ € 15 (incl. magazine VERZIN)
Schrijf je je in voor alle sessies, krijg je er één cadeau.

Schrijfdag

Dialogeren. ‘Ja!’ ‘Ja?’

Wordup

Drie donderdagavonden vanaf 28 januari van 19.30 tot 22u, online
€ 175 / €148,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)
Optioneel, na de 3 sessies: persoonlijke feedbacksessie met één van
de docenten: 30’/ € 50

qwe

Dé megafoon voor jonge woordkunstenaars. Je gaat in groep,
met begeleider, aan de slag met een thema: klimaat, gender,
onderwijs, racisme of nog iets helemaal anders. In acht sessies
verdiep je jouw thema en vertaal je het artistiek naar een
gekozen medium. Ben je 16 jaar of ouder? Speakout is er voor
iedereen die iets te zeggen heeft, het genre waarin je schrijft
en je ervaring zijn niet zo belangrijk.
Tweewekelijks op donderdag vanaf 12 februari van 19 tot 21.30u in
Kavka, Antwerpen
Gratis

we

Woensdagmiddag 17 maart van 14 tot 16u, online
€ 45 / € 38,25 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

MEERDERE GENRES

Schaduwverhalen

Auteurs Marc Buelens en Ellen Van Pelt en directeur van
Creatief Schrijven vzw, An Leenders, zetten je op weg om jouw
droom om te zetten in een boek. Je ontdekt verschillende
genres, hoe je jouw schrijfritme opbouwt en welke structuur
jouw boek moet hebben. Je leert het belang van helder
schrijven, krijgt feedback op aangeleverde teksten en
schrijftips. Tot slot krijg je wegwijs in de uitgeefwereld.

Is je manuscript klaar en overweeg je om het uit te geven?
An Leenders, directeur van Creatief Schrijven vzw, loodst je in
een korte middagsessie door het uitgeeflandschap. Je krijgt
praktisch advies over uitgeven in eigen beheer of bij een
erkende uitgeverij en over je boek promoten.

i.s.m. bib Predikheren en Opendoek
5 donderdagavonden: 22, 29 april, 6, 20 en 27 mei van 19 tot 22u in
bibliotheek Predikheren, Mechelen
€ 95 / € 80,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Tijdreizigers

qwe

Snelcursus zorgeloos publiceren

Proza: 3 zaterdagmiddagen vanaf 23 januari van 14 tot 17u in
Borgerhub, Antwerpen
Toneelteksten: 3 zaterdagmiddagen vanaf 27 februari van 14 tot 17u
in Borgerhub, Antwerpen
€ 75 / € 63,75 (-26 en lerarenkaart) / + € 15 (incl. magazine VERZIN)

Schrijf je eigen vakboek

Zo begin ik aan mijn boek

qwe

Schrijfplannen? Wil je tips of feedback van ervaren auteurs en
vakspecialisten? Ben je op zoek naar een uitgever? Van harte
welkom op het festival van het geschreven woord met een
uitgebreid aanbod aan workshops, lezingen en infosessies.
i.s.m. stad Kortrijk en Memento-festival
Zaterdag 24 april in Kortrijk
Info vanaf 15 februari op schrijfdag.be

Schrijfcursussen
en -wedstrijden
Voorjaar 2021

Ze leefden
nog lang
en geduldig
Frank Doom

SCHRIJFCURSUSSEN VOORJAAR 2021

LANGE OPLEIDINGEN
Basisjaar Literair Schrijven

Zin in musea: MSK

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen of online w

jaaropleiding, start in september

SchrijversAcademie

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

tweejarige opleiding, start in september
kandidaat stellen, kan tot 15 mei

Opleiding schrijver

Antwerpen w e
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

driejarige opleiding, start in september

Academie in je buurt q w

AlfaBed Schrijfweek

ALFABED

Vlessart, Wallonië q w e

schrijfweek: 19 t/m 26 april

Schrijfdag

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Kortrijk q w e

zaterdag 24 april

Zin in musea: MuZEE
en Spilliaerthuis

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Oostende q w e

zondag 25 april

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Villa Hellebosch, Vollezele e

schrijfweek: 13 t/m 16 mei

Op zoek naar woorden bij verlies

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Het leest als een roman

Gent q w e

Schrijven op een landgoed

KORTE CURSUSSEN

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen q w e

zaterdag 29 mei
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

6 zaterdagochtenden, start 30 januari

Blijven schrijven naar je-zelf

Hasselt q w

Schrijven over kunst in
publieke ruimten

FANTALEREN

5 zaterdagochtenden, start 29 mei

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

online w

dinsdagavond 16 februari

Zin in musea: Middelheim

Start to autobiography:
groepstraject

HET WOORD IS VAN U

online q w e

5 dinsdagavonden, start 23 februari

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

zondag 30 mei

Manuscriptbeoordeling

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

op maat e

kijk op creatiefschrijven.be

Blijven schrijven naar je-zelf

FANTALEREN

Gent w

zondagmiddag 21 maart

Feedback op korte tekst

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e

kijk op azertyfactor.be

Creatief Dagboek

GC ‘T BLIKVELD

Bonheiden q w e

5 woensdagavonden, start 21 april

Schrijfbegeleiding op maat

AURYN

online q w e

op aanvraag

Verdiepingsweek Ikaria

JOEY BROWN

Ikaria, Griekenland w

schrijfweek: 22 t/m 29 mei

Hoe begin ik met een boek schrijven?

JOEY BROWN

Ikaria, Griekenland w

schrijfweek: 12 t/m 19 juni

Hoe begin ik met schrijven?

MAARTJE LUIF

online of Leuven q w e

op aanvraag

Start to autobiography

online q w e

Persoonlijke schrijfbegeleiding

BLOGGEN
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e

6 donderdagavonden, start 7 januari

Een jaar lang verrekt toffe
schrijfopdrachten

LEEN RAATS

online q w e

op aanvraag

Studieredactie, redactie,
proeflezen en schrijfcoaching

COLUMN

Columns schrijven

MAARTJE LUIF

PEN STEWART

online q w e

op aanvraag

online of Leuven q w e

op aanvraag

Schrijf@home
LIEDTEKSTEN

Liedteksten schrijven

PETRA THOMAS

online q

op aanvraag

NON-FICTIE

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Zo begin ik aan mijn boek
MEERDERE GENRES

Vanaf 11 januari kan je op wisper.be kiezen uit drie
types schrijfcursussen: live, online of blended. De live
cursussen vinden enkel plaats als coronamaatregelen
fysieke samenkomst toelaten. Voor de online cursussen
voorziet WISPER 100% virtuele lesomgevingen. Ook de
blended cursussen vinden sowieso plaats, maar daarbij
kan de cursusomgeving – ook halverwege de cursus –
wijzigen in functie van de maatregelen.

Puur Schrijven in je kot (samen-formule)

AURYN

online q w e
AURYN

online q w e

online q w e

Achtergrondverhalen en essays

zondag 31 januari

Leuven q w e

zondag 28 februari

Snelcursus zorgeloos publiceren
woensdagmiddag 17 maart

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Tongeren q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online w e

MAARTJE LUIF

POËZIE

Start to write | Poëzie
Spelen met taal
Poezië puur – namiddag
Poezië puur – avond
6 maandagavonden, start 22 februari

Zin in musea: Gallo-Romeins
Museum en Begijnhof

Auteurslezing Dimitri Bontenakel

Poëzie-atelier
zaterdag 24 april

Poetry Summer Academy
schrijfweek: 18 t/m 22 augustus

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen en online q w e

woensdag 20 januari

Schrijfcursus voor gevorderden

GC ‘T BLIKVELD

Bonheiden e

10 donderdagavonden, start 21 januari

Dialogeren. ‘Ja!’ ‘Ja?’

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen w

3 zaterdagmiddagen, start 23 januari

Verhalen schrijven:
van idee tot publicatie

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen q w

5 woensdagmiddagen, start 27 januari

Fantasy

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Melle q w e

6 zaterdagochtenden, start 30 januari

Schrijfatelier 1

GC DE MARKTEN

Brussel w e

8 donderdagavonden, start 11 februari

Auteurslezing
Jeroen Olyslaegers

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen en online q w e

woensdag 24 februari

Kortverhaal

WISPER EN VORMINGPLUS MECHELEN

online q w e

4 zaterdagochtenden, start 24 april

Portretschrijven

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

5 zaterdagochtenden, start 8 mei

Roman schrijven

MAARTJE LUIF

Schrijf nu verdomme
eindelijk dat rotboek!

SCHRIJFBUREAU TEKSTTYPE

online q w e

op aanvraag

online q
ARCHEDUC

Halle q w e

Inner Child, Lichttaal, de godin in jou,
zelfleiderschap en creatieve flow
schrijfdagen: 27 december, 6 en 23 januari of 14 februari

Schrijven naar Boven

GC ‘T BLIKVELD

Bonheiden q
BOEKHANDEL KARTONNEN DOZEN

Antwerpen w
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Villa Hellebosch, Vollezele e

JOEY BROWN

online q w e
JOEY BROWN

Kasteelhoeve Wange, Landen q w e

retraite: 26 t/m 28 maart

Schrijfmeditatiedag voor vrouwen

JOEY BROWN

Abdij van Postel, Mol-Postel q w e

zondag 4 april

Schrijven naar Binnen

JOEY BROWN

Abdij van Postel, Mol-Postel q w e

retraite: 8 t/m 11 april

JOEY BROWN

Kasteelhoeve Wange, Landen e

retraite: 15 t/m 18 april

Biodanza, poëzie en
organisch schrijven

BIODANZASCHOOL

Lennik q w e

schrijfweekend: 28 t/m 30 mei

Geef stem aan je hart
zomerretraite: 11 t/m 16 juli

JOEY BROWN

Heerlijckyt van Elsmeren, Geetbets q w e

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen w

3 zaterdagmiddagen, start 27 februari

Grappige dialogen voor
op de planken

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen w

5 donderdagavonden, start 22 april

ZAKELIJK SCHRIJVEN

Zo hebben je e-mails
meer effect
3 dinsdagochtenden, start 12 januari

Je online tekst als
je topverkoper
2 donderdagochtenden, start 12 februari

Eindredactie
dinsdag 9 februari

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online w e

UITGEVERIJ INKT

publicatie in bundel

31 januari

Populairwetenschappelijk
schrijven

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Zoekmachinevriendelijk
schrijven

€ 750 eerste plaats, € 250 tweede plaats

Hendrik Prijs-prijs voor kortverhaal
MEERDERE GENRES

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Magazine zoekt tekst

Antwerpen q w e

VERMEYLENFONDS
I.S.M. CREATIEF SCHRIJVEN VZW

15 februari, 15 mei

publicatie in magazine DNG van Vermeylenfonds

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

POËZIE

Poëzie van A tot Z 2021 – HALTE

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen w e

kijk op creatiefschrijven.be

28 februari

Foutloos Spellen

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e

online cursus op creatiefschrijven.be

Je motivatiebrief

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e

online cursus op creatiefschrijven.be

Start je zakelijke blog

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online q w e

online cursus op creatiefschrijven.be

Trainingen zakelijk schrijven

op maat q w e

KINDEREN EN JONGEREN
Speakout (16 tot 26 jaar)
tweewekelijks op donderdag, start 12 februari

Tijdreizigers (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen w e

Mechelen q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Antwerpen q w e

schrijfkamp: 15 t/m 17 februari

Schaduwverhalen (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Mechelen q w e

schrijfkamp: 12 t/m 15 april

Tijdreizigers (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Tijdreizigers (6 tot 12 jaar)

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

schrijfkamp: 12 t/m 16 april

Hate Poetry Speech (12+)
woensdag 14 april

Postergedachten
en postergedichten (9+)

Halle q w e
JC DE BAK (BAKVIS)

Peer q w e
HET KLIJN COMITÉ

Gent q w e

ADVIES OP MAAT
Feedback korte tekst

Ben je op zoek naar een origineel (eindejaars)cadeau
voor iemand met verborgen schrijftalent. Waarom verras
je een poëtische ziel niet met een schrijfcursus? Ontdek
onze Creatief Schrijven Cadeaubon. Wil je zelf graag een
cursus volgen, maar is jouw spaarvarken leeg? Dan kan
je ook gewoon je familie en vrienden vragen jou een bon
cadeau te doen. Te koop op creatiefschrijven.be/shop

Op kansenplatform Azertyfactor kan je feedback krijgen
op een 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 feedbackknop.
Met een druk op de knop ontvang je binnen de tien dagen een
kort, kritisch leesverslag van een vakspecialist.

Manuscriptbeoordeling

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

PROZA
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

voorgelezen in meer dan 100 bibliotheken

SCENARIO

Wedstrijd voor
scenarioschrijvers

ALGEMEEN-NEDERLANDS VERBOND

1 juni

€ 5000

JONGEREN
PASSIONATE BULKBOEK
I.S.M. CREATIEF SCHRIJVEN VZW

AUTEURSLEZINGEN ONLINE

31 maart

Karel Jonckheerewedstrijd –
poëzie, thema kleur (9 tot 19 jaar)

Jeroen Olyslaegers is te gast op woensdagavond
24 februari. Hij vertelt over zijn nieuwe boek Wildevrouw
en hoe je een sterk actueel verhaal schrijft.

Jongerenprijs voor poëzie

Schrijf je in op creatiefschrijven.be

LEVENSLANG LEREN VOOR SCHRIJFDOCENTEN
Ben je schrijfdocent en wil je je verder ontwikkelen als
lesgever en coach? Dan zijn de maandelijkse inspiratie
momenten van Creatief Schrijven vzw een aanrader.
Verder bieden we tips, suggesties en lesmateriaal voor
starters en schrijfdocenten met ervaring . Neem een kijkje
op creatiefschrijven.be/schrijfdocenten of in onze
Facebookgroep ‘Schrijfdocenten Vlaanderen’.

Welkom op Azertyfactor, het kansenplatform van
Creatief Schrijven vzw. Al meer dan vijf jaar is Azertyfactor
dé vrijhaven voor pennenvoerders. Registreer je gratis,
voeg jouw fijne leeswaren toe en wie weet, vang je de
goedkeurende blik van een uitgever, auteur of redacteur van
een literair tijdschrift. Pseudoniemen toegestaan!

Jouw schrijfniveau

e

€ 700

Op woensdagavond 20 januari komt auteur en hoofd
redacteur van VERZIN, Dimitri Bontenakel vertellen over
zijn laatste roman De Berenrug en hoe hij zijn schrijver
schap combineert met een vaste baan.

Op woensdagavond van 19 tot 21.30u, online

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.

STAD SINT-TRUIDEN

31 mei

Write Now! (15 tot 25 jaar)

OP ZOEK NAAR LEZERS?

qwe

Guido Wulms-prijs voor Poëzie

DOE EEN SCHRIJFCURSUS CADEAU

Antwerpen q w e

schrijfkamp: 12 t/m 15 april

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

publicatie in cursus- en wedstrijdbrochure najaar 2021

31 mei

KAVKA, Antwerpen q w e
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

Bezette Stad
20 april

MARNIXRING
DE VLASCHAARD

publicatie op Poëziepad en in bundel

Verhaal voor Groot Dictee

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

schrijfkamp: 15 t/m 17 februari

Schaduwverhalen (6 tot 12 jaar)

In het magazine VERZIN van Creatief Schrijven vzw
ontdek je interviews met bekende schrijvers, uitgevers
en aanstormend talent, schrijftips en -advies over de
eerste letters op papier, debuteren en publiceren. Kortom
hét magazine dat je schrijfcarrière een boost geeft.
Abonneer je op verzin.be en krijg vier keer per jaar een
verse dosis inspiratie in je brievenbus.

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

op maat

Wordup (15 tot 26 jaar)

STAD SINT-TRUIDEN

€ 700

Mechelen w e

donderdag 22 april

Van interview tot artikel

STAD DEINZE

31 mei

dinsdag 20 april

Helder schrijven

1 maart

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

donderdag 25 maart

Genderneutraal schrijven

Kortverhalenwedstrijd

online w e

2 dinsdagen, 16 en 30 maart

Vanaf € 25 op azertyfactor.be
online q w e

Er was eens ... of toch niet

Antwerpen q w e

donderdag 11 maart

zondag 16 mei

TONEELTEKSTEN

GC ‘T BLIKVELD

Bonheiden q

KORTVERHAAL
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

tweewekelijks op woensdag, start 3 februari

SCHRIJVEN NAAR BEWUSTZIJN

Dialogeren. ‘Ja!’ ‘Ja?’
AURYN

Antwerpen q w e

2 donderdagochtenden, start 25 februari

Inclusief schrijven

VOLWASSENEN

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

online of in Leuven q w e

op aanvraag

online q w e

op aanvraag

6 maandagmiddagen, start 22 februari
CREATIEF SCHRIJVEN VZW

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

dinsdag 16 februari

4 donderdagavonden, start 21 januari

Puur Schrijven in je kot (solo-formule)

online q w e

Schrijf je eigen vakboek
(non-fictie schrijven)

10 donderdagavonden, start 14 januari

4 maandagavonden, start 18 januari

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

3 donderdagavonden, start 28 januari

NOG MEER CURSUSSEN BIJ WISPER

Zin in musea: Museum M

Gent w

Schrijven naar Buiten

Antwerpen w e

5 zaterdagochtenden, start 27 februari

3 weekmodules, start 20 januari

SCHRIJFSCHOOL GENT

woensdag 20 januari

MAARTJE LUIF

online of Leuven q w e

op aanvraag

Pitch je businesscase

Schrijfatelier

HET WOORD IS VAN U

individueel traject, startdatum in overleg

Literair Bloggen

MAARTJE LUIF

online of Leuven q w e

op aanvraag

Verdiepingsweek Ikaria

PROZA

CREATIEF SCHRIJVEN VZW

zondag 28 maart

SCHRIJFWEDSTRIJDEN

20 april

een MacBook, optredens en publicatie
WILLEMSFONDS VZW

1000 euro: spotify-kaarten en boeken
STAD SINT-TRUIDEN

31 mei

€ 400

Jongerenprijs voor kortverhaal

STAD SINT-TRUIDEN

31 mei

€ 400

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

WORKSHOPS VOOR SCHOLEN EN BIBLIOTHEKEN
We bieden workshops aan voor lagere en secundaire
scholen en bibliotheken. Onze schrijfdocenten creëren
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. Contacteer Emma: post@creatiefschrijven.be

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

