AtelierSchier
25 - 28 september 2017

schrijfworkshop met schrijfster

RITA SPIJKER
‘Het tij in mij’
Op een eiland is de natuur intens aanwezig, alles beweegt
en golft. Groots, ruim en krachtig. Niet alleen daarom
komen mensen zo graag naar Schiermonnikoog, het blijkt
een uitgelezen bestemming te zijn om levensverhalen te
schrijven. Rita neemt je mee op ontdekkingsreis. Omringd
door water en weidse luchten en gevoed door
inspirerende schrijfopdrachten komen woorden vanzelf
bovendrijven. We spiegelen ons aan de natuur, kijken
terug en ontdekken cycli en getijden: de golfbewegingen
in ons leven worden in kaart gebracht. Er wordt
geschreven, voorgelezen en geluisterd. Je
schrijfvaardigheid ontwikkelt zich door schrijftips en –technieken. We bewegen tussen
uitzicht en inzicht. Je doet wellicht verrassende ontdekkingen. De kracht van aandacht
doet zijn werk.
Zie jezelf zitten: schrijvend op het strand, in de beschutting van het bos of boven op een
duintop. Op een terras of in onze eigen schrijfruimte in Vita Maris aan de Badweg. We
dwalen over het eiland en door het landschap van ons leven.
Iedereen die wil meedoen is welkom. Schrijfervaring is niet nodig. Schrijflust, pen en
papier zijn genoeg. Inspirerende opdrachten en instructies helpen je dagelijks op weg.
Iedereen die wil meedoen is welkom.
Wat heb je nodig? Schrijflust, pen en papier.

Deelnemersaantal: min. 6 / max. 10 vrouwen. Kosten workshop €180.

RITA SPIJKER is een ervaren auteur en een inspirerende schrijfcoach
Reacties deelnemers van eerdere workshops:


Het was precies goed, echt precies!



Je zat naast en tussen ons, en helemaal niet boven ons. En toch maakte je waar nodig
professioneel afstand, heel knap.



Dank voor alle inspirerende opdrachten. Water, gevoel, het tij, zand onder de voeten,
het uiten ervan op papier in de cirkel van vertrouwen die al snel ontstond.



We zijn in ons hart geraakt.



Genoten! Je bent een hele goede luisteraar met een mooie mix van humor en
vakkennis.



Sfeer van vertrouwen, veilige bedding, toegang naar openheid. Het tij gloeit voort in
mij.

Zie voor Rita’s boeken www.ritaspijker.nl

INFORMATIE EN AANMELDEN:
0653477050 www.atelierschier.com

