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Vlieland!
Schrijfretraite in een ontspannen setting
Op camping Stortemelk
Van maandagavond 11 juli tot donderdagochtend 14 juli 2022
Anke Kranendonk is een gerenommeerd auteur. Ze schijft voor zowel kinderen als
voor volwassenen. Zij geeft onder meer les op de Schrijversvakschool en de
Schrijversacademie.
De mogelijkheden voor verblijf zijn legio, bezoek daarvoor de website.
De planning ziet er als volgt uit:
• Maandag in de loop van de middag: aankomst.
• Maandagavond: plenaire bijeenkomst en kennismaking. Elke deelnemer heeft
van te voren een opdracht gekregen die nu wordt voorgelezen.
Voor degenen die geen vastomlijnd plan hebben, voorziet Anke in een
schrijfopdracht.
• Dinsdagochtend: speeddates van 20 minuten per deelnemer waarin je werk
besproken wordt, je vragen kunt stellen en je tips krijgt om verder te gaan
• Dinsdag: zelf schrijven
• Dinsdag eind van de middag: plenaire bijeenkomst: voorlezen, feedback,
evt. nieuwe opdracht.
• Woensdagochtend: vroege wandeling met zintuigenoefening.
• Woensdag: zie dinsdag.
• Donderdagochtend: Spullen inpakken en laatste plenaire bijeenkomst.
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Kosten:
• € 175,- inclusief BTW
• Verblijf op de camping of in de omgeving zelf te bepalen en betalen
• Eten en drinken voor eigen rekening.
Ben je geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden bij info@ankekranendonk.nl, het
cursusgeld overmaken op onderstaand rekeningnummer en je accommodatie bij de
camping/andere plek regelen.
Er is waarschijnlijk een mogelijkheid om met de groep te overnachten, in een
eenvoudig onderkomen. Eventueel ook gezamenlijke maaltijden. Ben je daarin
geïnteresseerd, laat me dat weten.
Alles over de camping: https://www.stortemelk.nl

We hopen dat je enthousiast bent geworden en zien uit naar een paar fijne dagen
met elkaar!
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