Beste geïnteresseerde,
De schrijfworkshop Levensverhaal vindt plaats op Ipenoord, (www.greenwhite.nl) in
Oostkapelle. Het adres is: Noordweg 43, 4356 EB Oostkapelle. Telefoon: 0118-591223.
Het ligt buiten het dorp.
Data: zondag 30 augustus tot en met donderdag 3 september. Aankomst en ontvangst
tussen 13.00 en 14 uur. Koffie, thee en een schaal met broodjes staan klaar. Vertrek
donderdagmiddag: 15.00 uur. Indien u met de trein komt, kan ik u halen en brengen
met de auto. In het hotel worden alle protocollen rond covid 19 in acht genomen.
Praktische informatie
Het hotel is een oude buitenplaats uit de familie van Jan en Annemiek van de Velde. Zij zijn
zeer gastvrij en hebben er een hotel van gemaakt. Het huis bevindt zich op een klein
landgoed waar je fijn kunt wandelen tussendoor.
De eigen kamers bevinden zich in de rietgedekte vijverhuisjes, waarin per huisje vier kamers
zijn, gelijkvloers. Allen met een eigen opgang, halletje, douche en toilet. De bedden zijn
gedekt en de handdoeken liggen klaar. De afstand naar het hoofdgebouw, waar we eten en
werken, is ongeveer 40 meter. Op de kamers zullen waterkokertjes zijn.
Het ontbijt en de diners (tweegangen) zijn inclusief. U hebt de vrijheid uw lunchmoment zelf
in te vullen: dit om, naar wens, door te schrijven met een broodje, hetzij op locatie, of op een
terras, o.i.d., of mee te gaan naar een lunchlocatie om even afstand te nemen en het eiland
Walcheren te beleven. Ik reserveer hiervoor karakteristiek plekken. De lunch is niet bij de
prijs inbegrepen, evenals de drankjes in het hoofdgebouw.

De schrijfworkshop
Deze workshop biedt u de kans in één flow met een onderwerp/verhaal bezig te zijn.
Graag wil ik u vragen als voorbereiding goed te bedenken wat en waarover u deze dagen wilt
schrijven. Het is goed daarvoor een plan te maken en een voorwoord te schrijven.
Voor wie schrijft u het: voor uzelf, voor iemand anders, over iemand anders?
Waarom schrijft u het?
Wat schrijft u wel en wat schrijft u niet op. Voel u vrij alleen datgene te schrijven en te delen
wat u wilt. Een destillatie uit deze vragen vormt het voorlopige voorwoord van uw verhaal.
Zondagmiddag stellen we ons aan elkaar voor en wordt u uitgenodigd uw voorlopige
voorwoord voor te lezen en over uw plan te vertellen. Ook gaan we een oefening doen.
Afspraak zal zijn dat wat op tafel komt onder ons blijft.
Ik zal u vertellen over structuren die u kunt kiezen: Hier noem ik al enkele mogelijkheden:
De chronologische structuur
De thematische structuur
De korte verhalen
Een mengeling van dezen
U kunt ook foto’s, documenten, gedichten of tekeningen en dergelijke toevoegen.
Als u het voor uzelf schrijft is het mogelijk dat u naast het verhaal ook een persoonlijke
reflectie aan elk hoofdstuk toevoegt.
Wat betreft de structuren: u kunt kiezen wat u wilt.
Ik neem een aantal zelfgeschreven boeken van mensen mee als voorbeeld.
Meenemen:
Pen/potlood en opschrijfboekje; het boekje is bedoeld om tussendoor ingevingen op te
schrijven,
Laptop of schrijfblok, multoband,
Mogelijk foto’s, documenten, ondersteunend materiaal als dagboeken en dergelijke
Als u vindt dat het bij u past: kleurpotloden en schetsboek, lijm, schaar en dergelijke.
Programma
8.30 - 9.00 uur: Ontbijt
De ochtend wordt gewijd aan individueel schrijven
12.30 uur: Uitje voor de lunch, naar wens. U kunt ook ter plekke
blijven.
14.30 uur: Schrijftijd of vrije tijd
15.30 uur: Reflectie in de werkruimte.
18.30 uur: Diner
Tussendoor kunt u tussen 11.30 en 12.30 uur een afspraak met me
maken voor een gesprek of ondersteuning bij het zoeken naar de
vorm.

Cursusgeld:
De kosten zijn € 695,- , inclusief de lunch bij ontvangst, overnachtingen in een
éénpersoonskamer met eigen sanitair en waterkoker op de kamer, ontbijt, diner, intensieve
begeleiding, mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken, gebruik van een gezamenlijke
werkruimte.
U kunt het bedrag overmaken, graag voor 1 augustus, op rekening: NL81 INGB 0750 526
459 ten name van E. S. M. Lindenbergh, Hilversum onder vermelding van Schrijfworkshop
LV Zeeland met data. Gespreide betaling van te voren is mogelijk.

Informatie en vragen:
Emilie Lindenbergh
Telefoon:
035 7721177
06 30276087
Email: elindenbergh@yahoo.com
Website: www.emilielindenbergh.com

Voorwaarden:
Het is niet mogelijk de workshop tussentijds voor een andere activiteit te verlaten, in verband
met de opbouw en continuïteit tijdens deze dagen.
Een annuleringsverzekering beveel ik aan.
Het cursus bedrag kan gespreid worden betaald van te voren tot de uiterste betaaldatum.
Uiterlijk 1 augustus dienen de kosten van de workshop voldaan te zijn.
Tot 7 augustus wordt bij afmelding het halve bedrag geretourneerd. Daarna is teruggave niet
meer mogelijk, behalve dan via de annuleringsverzekering.

.

