F A N T A S T I S C H
S C H R I J F W E E K E N D

In de natuur
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Net een schoolreisje, maar dan om te schrijven
Voel je puur in de Friese natuur!
Ben je in je hoofd bezig met het schrijven van een boek, novelle of
kort verhaal, maar kom je er in het echt niet aan toe door de
dagelijkse drukte? Dan is dit schrijfweekend iets voor jou!
Temidden van twee natuurgebieden, De Kraanlannen en de Alde Feanen,
ligt Kloesewier, een honderd jaar oude school die is omgebouwd tot
groepsaccommodatie. Hier kan je deze herfst drie dagen lang onder
professionele begeleiding genieten van ontspanning en inspiratie voor
je schrijven.
We verzorgen lessen en gesprekken over de inhoud en techniek van
schrijven en over jouw proces als schrijver. Natuurlijk maken we ook
veel ruimte om in alle rust te mogen schrijven, voor gezelligheid,
reflectie en aanmoediging, en om te lachen om (herkenbare) valkuilen.
Afhankelijk van jouw behoefte kan je vrij schrijven aan iets dat je al
hebt of meedoen met oefeningen om (opnieuw) op gang te komen.
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Voor wie is dit fantastische schrijfweekend ?
●
●

●

Je hebt al enige ervaring met schrijven, het hoeft niet veel te
zijn, al is het maar een dagboek.
Je hebt een idee van wat je wilt, een boek, korte verhalen, een
blog, een scenario, een toneeltekst, liefst met een
‘fantastische’ inslag – magie, iets bovennatuurlijks, de genres
science fiction, fantasy of horror. Het mag licht en subtiel
zijn, als er maar iets van een speculatief element in zit.
Je wilt beginnen of verder gaan, maar komt niet helemaal lekker
op gang, of je zit vast. Misschien heb je twijfels over je
personages, plot, toon of stijl? We helpen je (weer) op gang.

~* Er zijn 8 beschikbare plekken.

Inclusief

●
●
●
●
●
●

Dagelijkse lessen (2x 1.5u = 3 u per dag op vrijdag en zaterdag
en 1x 1.5u op zondag, dus totaal 5 lessen)
Een uur 1-op-1 advies met een van de schrijfcoaches
Free writing/werken aan je verhaal of boek
Een wandeling door de Friese natuur
Ontbijt, lunch/brunch, avondeten
Gezelligheid, inspiratie en slechte woordgrappen

Wat staat er op het programma?
VRIJDAG

Op vrijdagmiddag rond 12 uur kom je aan. Je wordt ontvangen in
Kloesewier door je schrijfcoaches, Kelly van der Laan en Corina
Onderstijn. Koffie, thee en wat lekkers staan klaar. We maken
informeel kennis.
●
●
●
●
●

12 uur: inloop, dan lunch
Opstartoefening & procesles (1.5 hr): wat voor schrijver ben jij?
Middagles (1.5 hr):  Perspectief en stem
Diner
Vrij schrijven, persoonlijke spreekuren met de coaches
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●
●
●

Stilte/focus-uur om te schrijven
Chillen en kletsen
Bedtijd

We creëren een sociale ruimte waar we ervaringen kunnen uitwisselen en
praten over het schrijfproces of onderwerpen die niet in de les aan
bod komen. En we zorgen voor een stilteruimte die je de mogelijkheid
biedt om in rust te schrijven.

ZATERDAG

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Ontbijt
Ochtendles (1.5hr):   Zintuiglijk schrijven en atmosfeer creëren
Lunch
Wandeling (1.5hr): Onder begeleiding van Kloesewier gastvrouw en
tevens IVN natuurgids Akkeliene Postema maken we een wandeling
door de natuur. Vanuit de accommodatie loop je namelijk zo het
natuurgebied De Kraanlannen in. Indien gewenst kunnen we een
bezoekje brengen aan het zogenaamde ‘schrijversarkje’ van een
bekende Friese schrijver, Rink van der Velde. De wandeling is
ongeveer 6 km, dus neem wandelschoenen en een geschikte jas mee!
Middagles (1.5 hr): Intentie, motivatie en functionaliteit
Stilte/focus-uur om te schrijven
Diner
Vrij schrijven, persoonlijke spreekuren met de coaches
Chillen en kletsen
Bedtijd
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ZONDAG

●
●
●

Brunch + les (1.5 hr): Personages versus plot
Afronding: Wat neem je mee? Hoe nu verder?
Ca 15:00 uur: Afscheid, op huis aan

Schrijfplezier in Kloesewier
Wat neem ik mee naar huis?
●
●
●
●
●
●

Een

fris hoofd, vol inspiratie of in ieder geval meer ideeën
Schrijfwerk waarmee je een (door)start hebt gemaakt
Een beter verhaal, door gesprekken met en feedback van andere
schrijvers
Een blije stappenteller, als je al een stappenteller had
Natuurfoto’s voor je sociale media, misschien wat melige selfies
(Nieuwe) schrijfbuddies (die gaan niet écht mee naar huis, we
bedoelen dit symbolisch, hoewel, ze mogen misschien wel mee, dat
moeten jullie zelf weten natuurlijk #toestemming ;))
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Overnachten en eten
We overnachten in Kloesewier, dit is een groepsaccommodatie met een
slaapzaal. https://www.kloesewier.nl/
Kloesewier ligt in het kleine watersportplaatsje De Veenhoop. Dit dorp
is omringd door natuurgebieden. Ten zuiden van de accommodatie ligt
natuurgebied De Kraanlannen, in dit gebied zijn een aantal
wandelroutes en een vogelkijkhut. Ten noorden ligt het laagveenmoeras
De Alde Feanen, het grootste aaneengesloten natuurgebied op het
vasteland van de provincie Friesland.
Voor ontbijt en lunch doen we boodschappen en zullen we met voorkeuren
rekening houden, zodat er voor elk wat wils is en voldoende voor de
innerlijke mens.
Voor het avondeten gaan we een avond uit eten bij de pizzeria in het
dorp, en een avond koken we zelf.
~* LET OP: dit is een groepsaccommodatie, er zijn geen eigen kamers,
wel gordijntjes die de slaapplekken van elkaar scheiden. Er zijn 3
losse bedden en 5 bedstedes. Er is voldoende ruimte binnen en buiten
rondom om je af te zonderen om te schrijven.
~* Je krijgt 2 handdoeken en op de bedden ligt een kussen en een
hoeslaken. Je hoeft dus alleen een slaapzak of dekbed mee te nemen.
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Kost dat?
Het schrijfweekend kost €475,-. In het
arrangement zit inbegrepen:
Ø Verblijf in Kloesewier 3 dagen/2 nachten
Ø Avondeten, 1x bereid door accommodatie, 1x uit
eten bij pizzeria
Ø 1x ontbijt, 1x brunch en 2x lunch in de
accommodatie
Ø Schrijfbegeleiding/coaching
o Dagelijkse lessen (3 uur per dag)
o Een uur persoonlijk schrijfadvies (één op één
met een coach)
o Vrij schrijven
Ø Wandeling met natuurgids
~* TIP: regel een annuleringsverzekering

Je fantasie de vrije loop op De Veenhoop
Wanneer?
Aankomst: Vrijdag 22 november 12:00 uur.
Vertrek: Zondag 24 november 15:00 uur.

INSCHRIJVEN
Je kan je interesse in deelname mailen naar
contact@corinaonderstijn.nl o.v.v.:
- Je naam
- Je telefoonnummer
- Je dieetwensen
- En in het kort waaraan je wilt schrijven tijdens het weekend.
Dan mailen we je een factuur. Na voldoening hiervan is je inschrijving
compleet.
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Over de docenten/schrijfcoaches

KELLY VAN DER LAAN

Kelly van der Laan is schrijver, lezer, en trainer. Ze is een nerd
voor het fantastisch genre en kan intens genieten van ingewikkelde
intriges, uitgediepte personages, en goed opgebouwde verhalen. Ze
schrijft al zo lang ze zich kan herinneren (niet altijd even goed, het
was een proces), en traint en mentort al zo'n 10 jaar zowel
ICT-gebruikers als schrijvers.
Inmiddels is via uitgeverij Zilverbron/Zilverspoor haar
(Fantasy/SF/thriller) Lentagon serie verschenen: de trilogie ‘Stof en
Schitteringen’, ‘Bloed en Scherven’, en ‘Talent en Kristal’, en een
prequel genaamd ‘Vuur en Vergankelijkheid’. Recensenten en lezers
roemen haar vlotte schrijfstijl en haar geloofwaardige, goed
uitgewerkte personages. In 2013 won ze Fantastels Verhalenwedstrijd
met een dystopisch fantasyverhaal genaamd "Roze Water". Verder houdt
ze van hobbies, regenbogen, gitaarmuziek en puppies. :)
CORINA ONDERSTIJN

Schrijver, verhalenverteller en improvisatiespeler Corina Onderstijn
groeide op in een Indonesische familie in Noord-Nederland. In een
spagaat tussen twee culturen raakte ze al van kleins af aan
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gefascineerd door wat er niet bij hoort of er ongemakkelijk tussenin
zit.
Ze vermengt graag genres en buigt graag mores in het balanceren langs
de nevelige grenzen van het speculatieve - zoekt het magische in het
mondaine en andersom.
Corina heeft de afgelopen jaren goede resultaten behaald bij
verschillende schrijfwedstrijden, maar het is vooral haar debuutroman
‘Vanbinnen en vanbuiten’ die opviel. Het boek werd meteen genomineerd
voor de Harland Awards Romanprijs 2016. Recensenten noemen haar werk
‘abstract, vervreemdend, maar ergens ook heel realistisch’.
Naast haar werk als schrijfster en schrijfdocent aan de USVA, is
Corina lid van improvisatiegezelschap Vrij Nuchter, theatergroep
Entropy, runt ze de Ghost Tour Groningen en vertelt ze regelmatig
verhalen bij de Grand Pillow Society Groningen en Mezrab Amsterdam.

Over de locatie en de eigenaren
Voel je welkom bij Hans en Akkeliene, zij verbouwden een oude
basisschool tot hostel en laten je graag genieten van het pand en het
prachtige gebied! Kijk voor meer informatie op www.kloesewier.nl

“
Het was super, ik ben helemaal geïnspireerd!
-
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Algemene voorwaarden
Inschrijven en betalen
Na inschrijving ontvang je van ons een factuur voor het volledige
bedrag. Je inschrijving is pas volledig rond na voldoening van deze
factuur.
Annuleren
Je kan kosteloos annuleren binnen een week nadat je inschrijving
bevestigd is.
Bij annulering tot 10 weken voor de startdatum van het schrijfweekend
zullen wij 150 euro in rekening brengen.
Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum van het schrijfweekend
zullen wij 250 euro in rekening brengen.
Bij annulering binnen 4 weken voor de startdatum van het
schrijfweekend zal er geen restitutie plaatsvinden.
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.
Doorgang
Het schrijfweekend kan alleen doorgaan als we vóór 6 oktober 2019
minimaal 6 inschrijvingen hebben.
Indien het schrijfweekend niet door kan gaan, ontvang je tijdig
bericht en krijg je je volledige inschrijfgeld terug.
Wij behouden ons het recht voor om het schrijfweekend bij situaties
van overmacht te annuleren. Hierbij zal het gehele inschrijfgeld aan
je worden teruggestort.

