Retraite Verhalen schrijven
Workshops & schrijfcoaching
Bij Artisa kun je een week lang onder de Griekse zon ongestoord werken aan je roman,
korte verhaal of boek, met een schrijfcoach binnen bereik. Onze prachtige locatie aan de
Aegaeische zee biedt overal gelegenheid voor je eigen schrijfplek. Je begint de dag met
een yoga en meditatie en kunt van 10.00-12.00 uur deelnemen aan de workshop Verhalen
schrijven, of geconcentreerd aan je verhaal werken in de tuin onder de sinaasappelbomen,
aan het strand of op je balkon, kijkend over zee. In de middagen is er ruimte voor privé
sessies met de schrijfcoach, Bettina Drion.
Workshops
Tijdens de gezamenlijke ochtendsessies leer je hoe je de grote lijnen van je eigen verhaal
kunt 'vangen' en op papier kunt krijgen. Je maakt o.a. kennis met de verschillende
manieren waarop je je verhaal kunt vormgeven, hoe je een personage neerzet, een
spanningsboog maakt, en het perspectief gebruikt. Je krijgt schrijfoefeningen om je eigen
‘stem’ te leren kennen.
Schrijfcoaching
Heb je juist behoefte aan individuele schrijfcoaching? Neem dan voorafgaande aan de
retraite contact op met de schrijfcoach voor een intake waarbij je je schrijfdoelen, wensen
en knelpunten bespreekt. Tijdens de retraite is er in de middagen ruimte voor privésessies.
Je krijgt op maat gesneden feedback op je werk over de structuur, deadlines, plot en andere
schrijftechnische zaken. Bij vertrek krijg je een persoonlijk schrijfadvies waarmee je thuis je
verhaal met succes kunt afronden.
Manuscriptanalyse (optioneel)
Tot drie weken voor de retraite kun je je werk insturen (max. 3.000 woorden) voor een
manuscriptanalyse. Deze ontvang je een week voor vertrek. Je hebt dan bij aankomst van
de retraite al een helder beeld van je schrijfdoelen en knelpunten, zodat je je schrijfweek
optimaal kunt benutten. (Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Neem contact op met
Bettina bettina.drion@icloud.com voor meer info.

Bettina Drion schrijft romans, non-fictie en korte verhalen en is bekend van o.a. Porselein
en De engel en de adelaar. Sinds 2009 heeft zij schrijfles aan volwassenen en leerlingen
van het primair en middelbaar onderwijs. Ook begeleidt ze schrijfretraites.
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