
VAV-WERKCONGRES: SAVE THE DATE!
Jubileumeditie

Op vrijdag 3 januari 2014 organiseert de Vlaamse 
Auteursvereniging haar vijfde werkcongres, een 
lustrumeditie!

Vanaf 12u bent u welkom in deSingel voor een 
informatieve, rijkgevulde, gezellige en hartverwarmende 
namiddag met infosessies, discussiemomenten, workshops 
en veel wandelgangen.

 

Om 20u30 sluiten we de dag af met een drankje.

Het voorlopige programma:

  De Vlaamse Auteursvereniging: waar staan we, waar gaan we naartoe?

    Het schrijvershoofd doorgelicht. Schrijfprocessen

   Bibliotheken en de auteurs: barre tijden?

    Self-publishing, e-publishing en crowdfunding: de troeven en de valkuilen

  Hoe beheer ik mijn persoonlijke archief? Tips & tricks

    Hoe werkt het écht? Van manuscript tot lezer: de keten anno 2014 doorgelicht

   Beginnende auteurs: waar stoten ze op en botsen ze tegen?

   Literatuur in het onderwijs

    De arme illustrator

  Het buitenlandbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren

    De residentiewerking van het Vlaams Fonds voor de Letteren en Passa Porta

  Masterclass: van script naar film

    Censuur en vrije meningsuiting in de Vlaamse media. Een stand van zaken 

Meer info over het definitieve programma en de sprekers vanaf 
1 december op www.auteursvereniging.be
Heeft u suggesties voor thema’s en sprekers?  
Info@auteursvereniging.be (Natalie Ariën)



Vlaamse Auteursvereniging vzw
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout
t: +32 3 287 66 97

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) is de belangenvereniging 
van en voor Vlaamse auteurs. Ze vertegenwoordigt proza-
auteurs, dichters, literair vertalers, stripauteurs, jeugdauteurs, 
illustratoren, scenaristen, toneelauteurs...

De werking van VAV berust op de input van de auteurs: 
individuele klachten en structurele problemen worden in 
kaart gebracht en vormen zo de basis van haar activiteiten en 
stellingnames.

De Vlaamse Auteursvereniging helpt de professionele 
positie van de auteurs te verbeteren door hen:

    individueel te informeren en bij te staan

   collectief te vertegenwoordigen en te verdedigen

VAV telt vandaag meer dan 600 leden, een aantal dat het 
mogelijk maakt om breed gedragen standpunten in te nemen  
en daadwerkelijk te wegen op dossiers waar de belangen van  
de auteur spelen. 

Meer weten? Neem een kijkje op www.auteursvereniging.be

Verklaart u zich solidair met onze doelstellingen en met de 
Vlaamse schrijversgemeenschap? Neem dan contact op met onze 
stafmedewerkster Natalie Ariën op info@auteursvereniging.be

Wie zijn we?


