Extra editie nieuwsbrief Huis73
September = Maand van het Schrijven
Leer alles over het schrijfvak
Ben je aanstormend schrijftalent, oude rot in het schrijfvak of zet je je eerste voorzichtige
woorden op papier? In september haal je je schrijfhart op bij Huis73! De Maand van het
Schrijven staat zoals elk jaar weer bol van de workshops, masterclasses en exposities voor
iedereen die van schrijven houdt.
lees meer >

Workshop Het beschrijven van de historie van panden en
percelen
Ad van Liempt - auteur van het uitverkochte boek ‘De ruimtelijke
historie van Hintham’ - over het doen en beschrijven van onderzoek
naar de geschiedenis van gebouwen. Hoe gaat het vinden en
verwerken van materiaal in zijn werk?
Zaterdag 4 september | Huis73, nr. 74 | 10.00 - 12.00 uur | € 5,(leden), € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

Inspiratiesessie Storytelling | Lucas de Waard
Schrijver/scenarist Lucas de Waard vertelt hoe je een aflevering van
een tv-serie schrijft en wat het verschil is tussen een synopsis en een
treatment. Over scenarioschrijven en alle andere manieren van een
verhaal vertellen.
Zaterdag 4 september | Huis73, nr. 74 | 13.30 - 15.30 uur | € 7,50
(leden), € 10,- (niet-leden)
lees meer >

Workshop Fictie schrijven | Robbert Welagen
Auteur en schrijfdocent bij de Schrijversvakschool Robbert Welagen
over hoe je een goede synopsis schrijft, je tijdlijn opzet, tot een goed
plot komt en hoe je op de stapel komt bij een uitgever.
Zondag 5 september | Huis73, nr. 74 | 13.00 - 15.30 uur | € 7,50
(leden), € 10,- (niet-leden)
lees meer >

Fictief verhaal schrijven met historische bronnen -Mijke Pol
Auteur en historicus Mijke Pol leert je hoe je een historische verhaal
schrijft op basis van oorspronkelijk bronmateriaal. Geeft handvatten
voor zowel beginnende áls ervaren schrijvers. Mijke schreef samen
met Eric Alink de teksten voor Stilte wordt stem, de verhalen over de
historie van Huis73. www.stiltewordtstem.nl.
Vrijdag 10 september | Huis73, nr. 74 | 13.30 - 16.00 uur | € 7,50
(leden), € 10,- (niet-leden)
lees meer >

Workshop Songwriting
Singer-songwriter Anne van Damme (Rockacademie) legt de
basisprincipes van het schrijven van liedjes uit. Daarna ga je lekker
creatief aan de slag met het schrijven van een eigen song.
Zaterdag 11 september | Huis73, nr. 74 | 10.00 - 13.00 uur | € 5,(leden), € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

Zin op Zondag | Literaire talkshow met Vrouwkje Tuinman en
Herman Koch
Literaire talkshow met Marja Käss als interviewer waarin auteurs
voorgesteld worden aan het publiek. Met Vrouwkje Tuinman en
Herman Koch.
Zondag 12 september | Huis73, nr. 74 | 15.00 - 17.00 uur | € 12,50
lees meer >

Schrijfinspiratie: De hobbels van een debutant
Bossche schrijfster Koosje de Leeuw kijkt met een glimlach terug op
het bijzondere proces van het schrijven en uitbrengen van haar eerste
boek en neemt je graag mee tijdens deze presentatie. En wist je dat
er bij Huis73 een speciale boekenkast is met alleen maar boeken van
Bossche schrijvers? Koosjes boek ‘Een te grote jas’ vind je daar ook!
Zaterdag 18 september | Huis73, nr. 74 | 14.00 - 15.30 uur | € 5,(leden), € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

Workshop Kinderboek schrijven | Jeanet Kingma
Workshop voor kinderen én een voor volwassenen waarin
kinderboekenschrijfster Jeanet Kingma vertelt over haar derde
kinderboek en je laat nadenken over hoe je een kinderboek begint;
door het verzinnen van de setting/het decor.
Zondag 19 september | Huis73, nr. 74 | 11.00 - 12.30 uur | workshop
voor kinderen | gratis
Zondag 19 september | Huis73, nr. 74 | 13.30 - 15.30 uur | workshop
voor volwassenen | € 5,- (leden), € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

In gesprek met vijf schrijfsters | Vrouwen schrijven
geschiedenis
‘Vrouwen schrijven geschiedenis’ is een nieuw initiatief van vijf
schrijfsters die recent hun eerste historische roman publiceerden. Ze
beleven in Den Bosch hun première! In gesprekken met elkaar en het
publiek dwalen ze door de tijd aan de hand van hun romans. Wat is
hun persoonlijke fascinatie met het tijdperk uit hun boek? Waarom
kozen ze voor fictie? Hoe verhoudt zich dat tot de geschiedenis?

Zaterdag 25 september | Huis73, nr. 74 | 13.30 - 16.30 uur | € 7,50
(leden), € 10,- (niet-leden)
lees meer >

Masterclass De magie van verhalen schrijven | Thomas Olde
Heuvelt
In deze unieke afsluiter van de Maand van het Schrijven geeft
internationale bestsellerauteur (en voormalig inwoner van Den Bosch)
Thomas Olde Heuvelt zijn visie op wat verhalen zijn en laat je stap
voor stap zien hoe je ze die extra vonk van magie kan geven die ze
naar een hoger niveau tillen. In deze vijf uur durende masterclass
vertelt hij over thematiek en verhaalopbouw, over personages en
dialoog, over beschrijvingen en setting en redigeren en valkuilen die
je onderweg tegen kunt komen. Een unieke kans die je niet voorbij
kunt laten gaan!
Zondag 26 september | Huis73, nr. 74 | 12.00 - 17.00 uur | € 15,(leden), € 17,50 (niet-leden)
lees meer >

Expositie Maand van het Schrijven
Tijdens de Maand van het Schrijven toont Kunstenaar Abd Alkader zijn
werk in de expositie ‘Ontheemding van de kraai’. De kunstwerken
vertellen zijn levensverhaal en gaan over een gevaarlijke vlucht uit
Syrië naar Europa en over zijn grote droom om kunstenaar te worden.
Week van Lezen en Schrijven
Van 6 t/m 12 september is het de Week van Lezen en Schrijven en
vragen we extra aandacht voor het belang van lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden. In alle vestigingen zijn er diverse
activiteiten zoals een digiTAAlexpeditie, dichtwedstrijd, workshops CV
schrijven, taalwandeling, taalcafé en diverse inloopspreekuren.
6 t/m 12 september | alle vestigingen | gratis
lees meer >

Huis73 - 073-6802900
nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl

55

