Samen Bildtse levensverhalen schrijven op Ouwe-Syl
Waar mensen wonen, wonen verhalen. Dat geldt ook voor dit prachtige Bildtse land! Elke Bilkert draagt een
schat aan herinneringen en ervaringen met zich mee. Een schat die deel uitmaakt van een zeldzaam mooie
Bildtse cultuur en geschiedenis. Hoe waardevol zou het zijn die verhalen op te schrijven en te bewaren voor
de (klein)kinderen? Lijkt schrijven een te grote, moeilijke klus? Bent u bang te veel fouten te maken of geen
woord op papier te krijgen? Daarvoor zijn deze zes bijeenkomsten juist bedoeld!
Samen gaan we stap voor stap op weg. We graven om te beginnen met elkaar die verborgen schat aan
herinneringen op. Misschien is dat een dierbaar moment uit de kindertijd, een kleurrijke figuur die
belangrijk voor u was of een wonderlijke gebeurtenis. Die uitwisseling van herinneringen en ervaringen
vormt meestal al een grote inspiratiebron! En vervolgens doen eenvoudige, vaak speelse schrijfoefeningen
de rest! Ze helpen een keuze te maken voor een kort, boeiend verhaal dat zal bijdragen tot het levend houden
van de Bildtse cultuur.
Wie weet behoort een gezamenlijke verhalenbundel ook wel tot de mogelijkheden. Bij voldoende
belangstelling wordt de cursus waarschijnlijk in samenwerking met de SWO georganiseerd. We starten in
oktober.
Voor informatie kunt u mij mailen of bellen: Henriette van der Vliet tel: 0518850417 mail:
hvdervliet@ziggo.nl.

Een leesgroep op Ouwe-Syl om samen op zoek te gaan naar de magie van het verhaal
Boeken of verhalen lezen betekent je mee laten voeren naar een onbekende wereld vol onverwachte
ontmoetingen en bijzondere avonturen zonder je huis te verlaten! Bovendien dagen verhalen ons uit, steken
ze ons een hart onder de riem of blijken ze een feest der herkenning. Eigenlijk bestaat er geen grotere magie
dan het lezen van een verhaal!
Tijdens deze bijeenkomsten wordt, mocht daar belangstelling voor zijn, ook enige achtergrond informatie
aangeboden of een leidraad, maar het gaat niet om moeilijke analyses! Leesplezier en het uitwisselen van
leeservaringen zal het belangrijkste doel zijn! Iedereen is welkom!
Deze leesgroep wordt georganiseerd in samenwerking met de SWO en zal in oktober starten als
‘dependance’ van de leesgroep die al een paar jaar in Sint Anne bestaat.
Voor informatie kunt u mij mailen of bellen: Henriette van der Vliet tel: 0518850417 mail:
hvdervliet@ziggo.nl

