Skriv, skriv, skriv!
En endagsworkshop i kreativt skrivande och berättande.
Har du kört fast i ditt skrivande och behöver hjälp med att komma loss? Eller behöver du inspiration och nya verktyg för ditt skrivande? Under denna workshop
får du via kreativitets- och skrivövningar hjälp att hitta till dina idéer samt hjälp
med att släppa på självcensuren. Vi gör allt från skrivövningar utan krav på resultat till korta berättelser utifrån enkla direktiv. Du får också lära dig grunderna
i hur du bäst strukturerar din berättelse, det som kallas dramaturgi.
Skriv, skriv, skriv! är en skrivarkurs i en liten grupp om max sex personer för att
du ska kunna få feedback om du så vill. Du får med dig att du kan mer än vad du
tror, att du har något att berätta, och skrivglädje. Du lär dig enkla skrivtekniker
för att få igång skrivandet.
Kursen riktar sig till alla som vill ha en rolig, lekfull och lärorik dag med skrivandet som sällskap. Passar dig som vill komma igång, komma loss eller helt enkelt
bara fylla på. Kursen hålls vanligtvis en lördag eller söndag, men det kan även
vara en veckodag om du har anmält en hel grupp. Vid helgrupp sker anmälan vid
sidan av kalendariet.

Om kursledaren
Elisabeth är manusförfattare, skrivcoach och yogalärare. Elisabeth skriver regelbundet manus på uppdrag och utifrån egna idéer, samtidigt som hon parallellt
arbetar som skrivcoach och dramaturg åt privatpersoner, företag och skolor/folkhögskolor/högskolor. Elisabeth håller i workshops och skrivarkurser flera gånger
om året, bland annat har hon hållit i den veckolånga sommarkursen Skrivarkurs
med yoga på Frötuna sedan 2011.

Pris:
2.900 kr inkl. moms.
Det här ingår i kursen:
Kreativa skrivövningar, coachning,
feedback och handfasta skrivtips;
fika & lunch; allt arbetsmaterial.
Plats:
I Kreakalmas lokaler, c/o Mötesplats
Gamla Stan, Stockholm. Stora Nygatan 33, 4 trappor utan hiss.
Tid:
Morgonfika: 09.30-10.00.
Skrivarkurs: 10.00-17.00.
Lunch: 12.00-13.30.
Kursledare:
Elisabeth Croneborg från Kreakalma.
Anmälan:
Se kalendarium på hemsida,
kreakalma.se

