Skrivcirkeln
Skrivcirkeln är en kvällskurs för dig som vill ha feedback på dina texter i grupp.
Sex deltagare och en kursledare, Elisabeth, träffas vid sex tillfällen under en termin för att ge varandra feedback på texter som var och en skickat in senast tre
dagar innan Skrivcirkeln träffas, och som Elisabeth läser inför varje tillfälle. Texten du skickar in är max fem sidor lång.
Vi gör det för att det är roligt, utvecklande och inspirerande att få feedback av
flera skrivande människor. Vi gör det för att det är ensamt att skriva. Vi gör det
för att det är bra med deadlines om man ska få något gjort. Vi gör det för att vi vill
hjälpa varandra.
För den som vill träffas vi kl. 17.00 och börjar med kaffe/te och macka. Själva passet börjar kl. 18.00. Vid första träffen, som är lite kortare än de andra, lär vi känna
varandra samt pratar om skrivandet och om hur vi ger feedback. Fjärde träffen
är också lite kortare och då träffas vi för att fritt diskutera skrivandet utan att ge
varandra feedback (alltså ingen textinlämning till dessa två tillfällen).
Under de övriga fyra passen läser tre av deltagarna upp sina texter för oss andra
och vi ger alla feedback på varje text. De som inte läser upp sin text får kort feedback av Elisabeth. Det innebär alltså att du som deltagare får utförlig feedback på
dina texter vid två av fyra tillfällen och kortare feedback vid alla fyra tillfällen.
Det spelar ingen roll om din text är en del av ett större projekt som till exempel
en roman, eller om det är en kortare text skriven endast för Skrivcirkeln-tillfället.

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.

Pris: 		
4.400 kr inkl. moms, delbetalningar
går att ordna.
Ingår:
Fika, frukt och skrivmaterial ingår i
priset.
Villkor:
Du förbinder dig att skicka in en text
till fyra av sex tillfällen (ej det första
eller fjärde). Du är införstådd med att
kursavgiften varken återbetalas som
helhet eller i del om du skulle utebli
från någon träff. Skulle du däremot
bli allvarligt sjuk eller av annan anledning, utöver det vanliga, inte kan
gå kursen löser vi naturligtvis det.
Plats:
I Kreakalmas lokaler, c/o Mötesplats
Gamla Stan, Stockholm. Stora Nygatan 33, 4 trappor utan hiss.
Kursledare:
Elisabeth Croneborg från Kreakalma.
Anmälan:
Se kalendarium på hemsida,
kreakalma.se

