schriftelijke cursus

Columns en
Weblogs
schrijven
● Annie van Gansewinkel ●

In deze tijd van snel, snel, snel gedijen
de column en het weblog. Het werk van
de korte baan, de flitsende oneliner,
tweets op Twitter waarbij je in
maximaal 280 tekens aan de wereld
laat weten wat jou bezighoudt.
Weblog en column kunnen dieper en
verder gaan en daar wil deze
schriftelijke cursus je bij helpen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Schrijf je een column of heb je een
weblog en wil je graag de kwaliteit
verbeteren of experimenteren met een
andere aanpak?
Wil je graag een weblog beginnen?
Denk je erover om een column te
schrijven voor een verenigingsblad,
personeelsblad of ander medium?
Wil je, om te beginnen voor jezelf,
korte teksten schrijven?
Schrijven over dagelijkse of grote
zaken, bijtende maatschappijkritiek,
reflectie,
gezellig
babbelen
voor
bekenden, filosoferen in kort bestek.
Je kunt bij deze cursus net zo ver en zo
diep gaan als je zelf wilt.
De cursus Columns en Weblogs
schrijven is bedoeld voor mensen met
en zonder schrijfervaring.

Als
dagbladjournalist
schreef
ze
rechtbankcolumns. Natuurlijk heeft ze
ook een eigen weblog: www.
annievangansewinkel.blogspot.com
Ooit studeerde ze Nederlands, stond
ze voor de klas en was ze journalist.
Inmiddels geeft ze al twintig jaar
uiteenlopende
schriftelijke
en
mondelinge
schrijfcursussen
en
workshops.
Meer informatie is te vinden op:
www.annievangansewinkel.nl

Hoe en wat ?
De cursus telt vier lessen. Elke les
bestaat uit theorie en oefeningen.
Bovendien hoort bij elke les een
huiswerkopdracht
die
Annie
van
Gansewinkel beoordeelt.
Je kunt het huiswerk per e-mail sturen
of per post.

Algemeen

Kosten: 85 euro (incl. BTW)

Annie van Gansewinkel begeleidt de
cursus. Ze is schrijfster en inmiddels
verschenen er ruim dertig kinder- en
jeugdboeken. Zij schrijft ook proza,
toneel en poëzie voor volwassenen.

Betaling ineens na bevestiging van de
inschrijving.
Tegelijk
met
de
bevestiging krijg je ook de wederzijdse
spelregels voor deze cursus. Zodra de
betaling binnen is, krijg je alle lessen
toegestuurd.

Inhoud van deze cursus

Kortom:

Andere cursussen

De cursus Columns en Weblogs
schrijven leert je in theorie en praktijk
over deze teksten van de korte baan.
Naast
taalen
schrijftechnische
aspecten zoals vorm, genre en stijl
staan er tips in en verwijzingen naar
literatuur en internet.
Onderwerpen zijn onder meer:
zintuiglijk schrijven
stijl
structuur
zeggingskracht in kort bestek
van navelstaren tot blik op de
wereld
privacy

De schriftelijke cursus Columns en
Weblogs schrijven van Annie van
Gansewinkel
heeft
de
volgende
pluspunten:
*
individuele begeleiding
*
persoonlijke aanpak en toon van
het materiaal
*
mogelijkheid om de cursus per
e-mail te doen
*
eigen tempo
*
afwisseling theorie en oefeningen
*
zelf het startmoment bepalen
*
de docent is zelf schrijver en
ervaart dus ook wat je onderweg
allemaal kunt tegenkomen.

Annie van Gansewinkel begon al in
2000
met
het
aanbieden
van
schriftelijke cursussen, ook via e-mail.

Nog vragen?

Annie van Gansewinkel geeft ook
mondelinge cursussen en workshops,
meestal in Wageningen en omgeving.
Dat zijn o.m. cursussen levensverhaal,
reisverhalen, cursussen voor kinderen,
gedichtenworkshops.
Ook kan ze cursussen en workshops op
maat ontwikkelen en begeleiden.
Actuele informatie in de agenda op de
website: www.annievangansewinkel.nl

Het huiswerk
Elke
les
sluit
af
met
een
huiswerkopdracht, die ieder kan maken
op zijn of haar niveau en in eigen
tempo. Je hebt een jaar de tijd om de
opdrachten voor correctie in te sturen.
Annie van Gansewinkel beoordeelt het
huiswerk. Zij trekt per keer een half
uur uit voor het ingestuurde werk. De
beoordeling gebeurt niet in de vorm
van een cijfer. Maar zij signaleert
goede en minder goede punten in het
werk en geeft tips en suggesties voor
verbetering.

Mail: info@annievangansewinkel.nl

Inschrijven
Download het inschrijfformulier en mail
het naar:
info@annievangansewinkel.nl

Haar aanbod bestaat verder uit:
• Creatief Schrijven 1
• Creatief Schrijven 2
• Kinderverhalen Schrijven 1
• Kinderverhalen Schrijven 2
• Reisverhalen Schrijven
• Schrijven met losse handen
• Schrijven met een stok achter de
deur
Je kunt de aparte folders over deze
cursussen aanvragen of downloaden.

