Individuell handledning
Att skriva och göra allting själv är inte alltid den bästa lösningen. Ett plus ett blir
ofta tre och att ta hjälp av en utomstående kan göra mycket i flera olika situationer.

Pris för handledning, skrivcoachning:
1.000 kr inkl. moms/h, privatpersoner.
1.125 kr inkl. moms/h, företag.

Som privatperson med skrivarambitioner kan det vara skönt med en skrivcoach
för att komma igång och få hjälp med berättelsen, framåtrörelse, ton, deadlines
m.m. Det kan handla om allt från en roman, en självbiografi, ett filmmanus eller
bara lösa texter för att det är roligt. Handledningen kan sträcka sig över allt från
några veckor till ett år, beroende på textens omfattning, kundens behov osv.

Plats: 		
I Kreakalmas lokaler, c/o Mötesplats
Gamla Stan, Stockholm. Stora Nygatan 33, 4 trappor utan hiss. Du kan
även få individuell handledning på
distans.

Handledningen riktar sig även mot dig som verksam författare, dramatiker eller
manusförfattare och Kreakalma blir då din redaktör eller dramaturg.

Kontakt:
info@kreakalma.se

När du beställer individuell handledning, får du:
Ett stöd och ett bollplank
Konkret feedback och uppmuntran under hela processen
Kunskap om dramaturgin och berättande
Kreakalmas jobb är att stötta dig i att hitta din berättelse, din röst och ditt uttryckssätt. Det är du som vet vad som ska berättas och hur. Kreakalma hjälper
dig att locka fram det genom en dialog. Skrivandet är en skapandeform där alla
sätt är rätt, inom ramen för former, genrer och regler som Kreakalma lär ut under
handledningen. Det finns inget krav på att du behöver bli publicerad för att komma till Kreakalma, det räcker gott och väl med att du skriver för att det är roligt.
Under Kreakalmas handledning går vi igenom utvalda delar av dramaturgin.
Kunskaper i dramaturgi och berättande hjälper dig i alla former av skrivande.
Bristen på denna kunskap är ofta anledningen till att man kör fast. Kan du din
dramaturgi kommer du lättare vidare i din text och berättelse. Du har ett hantverk som kompletterar din fria kreativitet, ditt flöde. En struktur som i sig skapar
fler idéer.

