
Out of
the box

13-16 september 2018, Brussel

Internationale
pedagogische conferentie

creatief schrijven

Graag nodigen Creatief Schrijven vzw, de Vlaamse 
expertise-organisatie voor literair schrijven,  
en de European Association of Creative Writing 
Programmes, een Europese netwerkorganisatie die 
spelers in het vakgebied creatief schrijven verenigt,  
je uit op de eerste internationale conferentie voor 
(aspirant-) schrijfdocenten en coaches in 
Brussel. 

Voor (aspirant-)schrijfdocenten en coaches

Op het programma staan workshops, lezingen en rondetafelgesprekken in het Nederlands, 

Frans en Engels, met veel ruimte voor jouw inbreng en voor dialoog. Bepaalde sessies 

focussen op het vakgebied, andere op (ped)agogische methodieken. We nodigen je graag 

uit om jouw ervaringen en reflecties over de kunst van het schrijfdocentschap te delen. 

Hoe inspireer jij studenten en cursisten die creatief willen leren schrijven? Hoe breng jij 

hen verder en laat je hen grenzen verleggen? Het thema ‘Out of the box’ loopt als een rode 

draad doorheen de conferentie. Mis dit unieke netwerkmoment niet. 

 

Stel je persoonlijke programma samen en schrijf je in! 



09.30u - 10u

10u - 11.30u

11.30u - 11.45u

11.45u - 13.15u

13.15u - 14.30u

14.30u - 16u

16u - 16.15u

16.15u - 17.45u
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Vrijdag 14 september 2018

11u - 18u

14.30u - 17u

Masterclass Slam Poetry
 

Carmien Michels

Stand-up Comedy
 

Nigel Williams

Filmpoems
Expo

 
PAROL! Writing and 

art beyond walls, 
beyond borders

locatie Pianofabriek



09.30u - 10u

10u - 11.30u

11.30u - 11.45u

11.45u - 13.15u

13.15u - 14.30u

14.30u - 16u

16u - 16.15u

16.15u - 17.45u

17.45u

Onthaal met koffie en thee

Koffiepauze Koffiepauze

Lunchpauze

Koffiepauze Koffiepauze

Verborgen 
richtlijnen in 
een gesprek

 
Billy Cowan

Stranger 
fictions: 

geesten in de 
machines 

 
Jessica Foley 

& Ana Guerberof

Universal design
for learning: 
concept voor 

diversiteit

Michaël Verbeeck
& Marc Willems

Docenten in inter-
nationale context

Javier Sagarna 

De waarheid spreken
& Risto Ahti

Poëzie vertalen

Hilde Keteleer

Hoe schrijf je 
een authentiek 

essay?

Risto Niemi-Pynttäri

Liefde
voor Leren

EACWP

Schrijven met 
kinderen en 

jongeren

Jeugd en Poëzie

Ongeremde 
verbeelding

Thomas Bouvatier

Kunst en 
weinig woorden

leiden tot 
verhaal

Barbara  
Van den Eynde

Creatief schrijven 
als middel voor sociale transformatie

Amaya Blanco

De toekomst lacht ons tegemoet

Els Moors

De digitale leraar
Franco Chiaravalloti

Facetten van  
digitale non-fictie

Anna Faherty

Hoe geef je 
op creatieve 

manier 
feedback?

 
Daniel Billiet

Skip intro 
- Digital 

storytelling
 

Pieter Blomme
& Petra Beeckx

Liedteksten
 

Jérôme Vaillant

Magische 
spreuken: 

eeuwenoude 
folklore in schrijf- 

workshops

Reijo Virtanen

Hoe doorgrond 
je een  

karakter? 

David O’Connor

Schrijven met 
smaak

Kathy Mathys

Reis door 
Brussel (FR)

 
 Antoine Boute

Stadsklanken
 

Astrid Haerens

S
to

ry B
o
x

De multidisciplinaire 
muze

Emilia Karjula

Vliegen, niet vallen: 
overwin je angst 

voor poëzie
Paul Graves

Zaterdag 15 september 2018

Slotbeschouwing

locatie deBuren



11u - 18u

14.30u - 17u

20.30u - 21u

21u - 22u

Masterclass Slam Poetry
 

Carmien Michels

Slam Poetry/Spoken Word Performances 

Open Podium Creatief Schrijven

Filmpoems

Expo
 

PAROL! Writing and 
art beyond walls, 
beyond borders

Zaterdag 15 september 2018 locatie Pianofabriek

Spoken Word
 

Bridget Minamore



Programma

Koffiepauze Koffiepauze

Onthaal met koffie en thee Onthaal met koffie en thee

Lunchpauze Lunchpauze

Koffiepauze Koffiepauze

Conferentie Conferentie

Conferentie Conferentie

Conferentie Conferentie

Conferentie Conferentie

Openingslezing

Slotbeschouwing

Walking diner

Poetry Slam Pianofabriek + Open mic

DONDERDAG 13 SEPTEMBER VRIJDAG 14 SEPTEMBER ZATERDAG 15 SEPTEMBER ZONDAG 16 SEPTEMBER

Culturele uitstap Brussel

9.30u

10.30u - 11.30u

11.30u - 11.45u

11.45u - 13.15u

13.15u - 14.30u

14.30u - 16u

16u - 16.15u

16.15u - 17.45u

17.45u

19u

20.30u



Officiële opening 
vierde pedagogische conferentie

Donderdagavond 13 september

locatie volgt

Na Spanje, Finland en Italië, strijken schrijfdocenten uit binnen- 

en buitenland voor het eerst neer in België/Brussel om samen 

de vierde internationale pedagogische conferentie in te zetten. 

Een officieel en divers programma met poetry slam, een streepje 

muziek en diverse sprekers. De winnaar van de allereerste 

Europese Flash Fiction-wedstrijd wordt gelauwerd en brengt live 

zijn verhaal. 

Aansluitend serveren we een walking dinner. De ideale 

gelegenheid om kennis te maken met vakgenoten uit verschillende 

hoeken van Europa. 

Woordje uitleg over het programma

WORKSHOPS
In een groep met maximaal 12 deelnemers spit je samen met een vakspecialist een bepaald 

onderwerp dieper uit en ga je vervolgens actief aan de slag. A little less conversation, 

a little more action.

LEZINGEN
Liefde voor leren staat centraal. Vakspecialisten geven tips en advies om studenten en 

cursisten nog beter te motiveren, begeleiden en coachen in hun leerproces.  

GESPREKSTAFELS
Je krijgt een interessante good practice voorgeschoteld, kort en krachtig. Vervolgens vuur 

je al je vragen af. Hoe kun je dit idee of project een plaats geven in je eigen schrijfpraktijk? 

Na een half uur schuif je door en proef je van een ander initiatief. 



Vrijdag 14 september
locatie deBuren

WORKSHOPS

Laboratorium voor creatieve schrijfopdrachten
10u tot 11.30u

‘Verbeeldingskracht is de oogst vóór het zaaien.’ – Saint-Pol-Roux

Als schrijfdocent of schrijfcoach bestaat de kunst erin de verbeeldingskracht van je 

studenten te stimuleren, hen wegwijs te maken in het instrumentarium van de schrijver 

en precies datgene aan te reiken wat ze op dat moment in hun schrijfproces nodig 

hebben. Maar hoe doe je dat? In deze workshop buigen we ons over methodes om de 

verbeeldingskracht van je studenten te prikkelen en leer je zelf creatieve schrijfopdrachten 

ontwikkelen door middel van een handige techniek.

Slam Poetry
10u tot 13.15u – NL

Max Greyson geeft workshops taalcreativiteit, poëzie, slam poetry en podium in 

middelbare scholen en aan volwassenen. Door enthousiasme en openheid wil Max 

Greyson je taalspier of die van je leerlingen strekken en losmaken zodat ze daarna zelf op 

weg kunnen met pen en papier en op het podium. Op die manier kan iedereen een eigen 

stem zoeken, vinden en ontwikkelen.

Leen van den Berg genoot een opleiding als historica en psychoanalytica. 

Als auteur schrijft ze zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ze 

is sinds meer dan twintig jaar actief als schrijfdocente in binnen- en 

buitenland en maakt deel uit van het team dat de Schrijfdocentenopleiding 

geeft in de schoot van Creatief Schrijven.

Max Greyson is een dichter, prozaschrijver en spoken word 

performer uit Antwerpen. Sinds 2011 gaat hij heel Europa rond 

als spoken word performer in internationale, interdisciplinaire 

muziektheatervoorstellingen. In 2015 werd hij vice-kampioen Poetry Slam 

van Nederland en een jaar later verscheen zijn eerste gedichtenbundel 

‘Waanzin went niet’ bij de Arbeiderspers.

*Alle workshops, lezingen en gesprekstafels

zijn in het Engels, tenzij anders vermeld.



locatie deBuren

WORKSHOPS

De onderbuik van Brussel
10u tot 13.15u

Heb je altijd al willen zwerven? Dan is dit je kans. Reis en schrijf mee met schrijfdocent Peter van der Graaf 

en ontdek de Brusselse metro op een onbeschrijfelijke manier. Ontdek het diepe zuiden en klim naar de 

hoogste toppen. Onderweg zie je soms een glimp van het Atomium of het Justitiepaleis, maar we krioelen 

vooral door de onderbuik van de stad. Zo ontdek je de onderwereld van een wereldstad. De Brusselse 

metro wordt wel de grootste ondergrondse galerie genoemd, en toch liggen de stations nooit ver uit elkaar 

dus soms lopen we een stationnetje. Onderweg krijg je gekke schrijfopdrachten die je anders naar de 

ondergrondse laten kijken. Dus reis je mee? 

Groepsdynamica
11.45u tot 13.15u

Een groepje schrijvende mensen verzamelt zich. Ze verkennen 

voorzichtig. Of wachten af. Ze laten zich aarzelend zien. In woorden en 

witregels. In flarden en volzinnen. Herkenning. Of niet. Waardering. Of 

niet. Gelach en geroezemoes. Langzaam leggen zich lijnen. Onzichtbare 

draden. Die dragen, dulden of verstikken. De groep: creatieve bron, 

warm bad of bedreigende ballast? Een sessie voor docenten die 

gefascineerd zijn door de onzichtbare krachten die werken in een groep. 

En graag handvaten krijgen om een stel deelnemers te begeleiden tot 

een constructieve leergroep, zodat samen (leren) schrijven ook een echte 

meerwaarde heeft.
Peter van der Graaf is schrijfdocent aan het Basisjaar Literair Schrijven van Creatief 

Schrijven. Ook geeft hij een cursus Kort Verhaal bij het Centrum voor de Kunsten Nieuwe 

Veste in Breda (NL). Hij organiseert ieder jaar in Nederland de Treinschrijfdag, een hele dag 

zwerven en schrijven met de trein. Hij volgde de opleiding schrijfdocent bij

Creatief Schrijven vzw.

Tamara Lenaerts is trainster ‘groepsdynamica’ 

en coach ‘spreken voor publiek’. Ze is docente in de 

opleiding schrijfdocent van Creatief Schrijven vzw.

Vrijdag 14 september



locatie deBuren

WORKSHOPS

Kortverhaal
14.30u tot 16u – NL

Elk boek begint met een goede pitch. Elke dag passeren meer dan 100 niet geschreven 

verhalen, in de krant, op instagram, op de bus, in je eigen hoofd. Aan jou om ze te vinden. 

In deze workshop ga je op zoek naar een begin, een aanzet en een verhaallijn in 55 

woorden. We zetten je op weg naar een knallend (eerste) kortverhaal. 

Podcast
14.30u tot 16u

In deze sessie ontdek je de basis om zelf een podcast te maken. Je maakt kennis met 

een audioprogramma, leert een opnametoestel te gebruiken, krijgt interviewtips en 

je beluistert enkele voorbeelden. Je bedenkt een kort scenario voor een eigen podcast, 

waarvoor je ook effectief opnames maakt.

Astrid Haerens leeft en werkt in Brussel. Ze schrijft proza en 

poëzie. Daarnaast treedt ze op als performer en werkt ze als freelance 

schrijfdocent bij o.a. Jeugd & Poëzie.

Corinne Heyrman maakt theater, schrijft proza en non-fictie  

en geeft les aan de academie van Hoboken. 

Vrijdag 14 september
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Brussel Stand van Zaken
14.30u tot 17.45u

Ga op stap met Frank de Crits en Elke de Rijcke van het Brussels 

dichterscollectief. Je duikt in de geschiedenis, het heden en de toekomst 

van Brussel. 

Elke De Rijcke is dichter, vertaler, docent en lid van het 

Brussels Dichterscollectief.

Frank De Crits publiceerde een tiental bundels. Hij is 

ook actief als vertaler uit het Frans van o.m. poëzie en 

chansons. Kenmerkend voor zijn poëzie is de ondertoon van 

understatement over ironie tot verbitterd sarcasme. Nogal 

wat van zijn gedichten gaan over Brussel. 

locatie deBuren

WORKSHOPS

Creatief en autobiografisch schrijven met non-native sprekers
16.15u tot 17.45u

Ook al spreken mensen de moedertaal van hun gastland nog niet goed  (niveau Threshold 3), toch kunnen 

ze al met schrijfoefeningen op verhaal komen. Hoe kun je hen op een eenvoudige manier aansporen? 

Hoe geef je hen constructieve feedback? Over welke onderwerpen kunnen ze schrijven? Erik Vanhee en 

Danielle Eeraerts halen concrete voorbeelden aan en delen hun methodiek en didactische aanpak. Ze 

werkten met dagboeken, levensverhalen en korte poëtische teksten. 

Erik Vanhee en Danielle Eeraerts  zijn docenten creatief 

schrijven bij Creatief Schrijven vzw (België). Eeraerts is 

daarnaast ook assistent in de psychologie. Ze schrijft bij 

voorkeur spannende fictie.

Vrijdag 14 september



De drijfveren van de moordenaar 
16.15u tot 17.45u – NL

Een whydunnit is een detectiveverhaal waarbij de focus niet ligt op wie de misdaad beging, 

maar op de motieven waarom iemand die misdaad beging. Heleen Schoone laat je naar 

drie series geluiden luisteren, van gerommel in de keuken tot schieten met een kalasjnikov. 

Met oefeningen kom je in een kleine groep tot een verhaal dat uitmondt in een aanzet 

voor het begin van een whydunnit naar voorbeeld van Maigret. Plezier en wilde verhalen 

gegarandeerd. 

Heleen Schoone  is schrijfdocent, journalist, tekstschrijver en educatief 

auteur voor onder meer uitgeverij Noordhoff. Ze werkte mee aan 

methodes voor taal, natuur en techniek en leesbevordering.

locatie deBuren

WORKSHOPS LEZINGEN

Vrijdag 14 september

Een studie van gezichten
10u tot 11.30u

In een gezicht denken we vaak iemands karakter, persoonlijke geschiedenis en identiteit 

te lezen. Deze presentatie, gebaseerd op een online cursus creatief schrijven, toont 

observatiemethoden die uit de kunstgeschiedenis en het boeddhisme afstammen. De sessie 

spitst zich toe op teksten die zich op gezichten richten. Hoe worden gezichten gebruikt om 

aan te zetten tot schrijven? En, hoe schrijf je beknopt en gelaagd over gelaatstrekken? De 

nadruk zal liggen op literaire non-fictie, maar net zo goed kunnen de methoden worden 

toegepast op andere genres, zoals fictie en poëzie. De presentatie bestaat uit voorbeelden 

en lesideeën – en enkele afbeeldingen van gezichten. 

Derek Neale (UK) is auteur van romans, korte verhalen en theater. 

Hij staat aan het hoofd van de opleiding Creative Writing aan de Open 

Universiteit in Groot-Brittannië. Naast zijn creatieve werk publiceerde 

hij boeken over het schrijven als kunst en vak en interviewde ook auteurs 

over hun schrijfproces, die in 2019 in boek verschijnen. Hij is op dit 

ogenblik redacteur van  het NAWE-magazine Writing in Practice. 



Hoe maak je een poëzieperformance?
11.45u tot 12.30u

Hoe schrijf en maak je een meerlagige poëzieperformance? Dat was de centrale vraag 

in het artistieke onderzoek van Evelien Verhegge voor LUCA School of Arts. Ze gaat 

uitgebreid in op de de stapeling van beeld, geluid en betekenis. Kun je het schrijven van 

een performatieve tekst via specifieke protocollen aanpakken? Kun je de verschillende 

lagen van een poëzieperformance uit elkaar trekken en opnieuw in elkaar schuiven? Hoe 

kun je het onverwachte - dat deel uitmaakt van ons besef van tijd en ruimte - structureel 

integreren in de creatie van een performancegerichte tekst? Je ontdekt het tijdens deze 

sessie. 

Evelien Verhegge  is schrijver en beeldend kunstenaar. Onder de naam 

Studiomoscou maakt ze performances en installaties met tekst en beeld. 

Studiomoscou werkt rond co-creatie, stedelijkheid en identiteit. 

locatie deBuren

LEZINGEN

Virtuele mannelijkheid
12.30u tot 13.15u

Hoe schrijf je goede, creatieve non-fictie? Via gemengde pedagogische methodes, zoals 

virtual reality, leer je de mechanica van genderrollen, seksualiteit en mannelijke identiteit 

in je werk beter te begrijpen. Je krijgt meer inzicht in de psychosociale en emotionele 

wereld van  mannelijke personages, en in de sociaal-politieke en fysiologische aspecten 

van de moderne mannelijkheid als sociale constructie.

Marco Biceci is auteur en toneelschrijver en werkt aan zijn doctoraat in 

Creative Writing aan de Universiteit van Portsmouth (UK). Hij geeft er 

creatief non-fictieschrijven op een nieuwe, innovatieve manier. Hij is ook 

de hoofdredacteur van uitgeverij Absey en Co (V.S.).

Vrijdag 14 september



De schrijfstudent als regisseur van zijn eigen 
ontwikkeling
14.30u tot 16u

Begeleid je een student bij het schrijven van een kort verhaal of een roman, dan bekruipt je 

wellicht soms het gevoel dat hij er niet voldoende mee geholpen is als je alleen focust op de 

ingeleverde tekst. Ook al lees je zijn werk aandachtig en weet je aan te wijzen wat werkt en 

niet werkt, toch denk je: hoe kan ik hem écht verder helpen, hoe ondersteun ik hem zo, dat hij 

zelf ontdekt wat werkt en wat niet, dat hij zelf ontdekt hoe hij zich verder kan ontwikkelen? 

In dat geval biedt deze lezing je een helpende hand. We zoomen in op hoe je de student kunt 

ondersteunen als regisseur van zijn eigen ontwikkeling.We komen tot een concreet en eenvoudig 

concept waarmee je na afloop meteen aan de slag kunt. Het geeft je een net iets andere kijk op 

schrijfonderwijs.

Ton Rozeman volgde de opleiding aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, 

waar hij ondertussen meer dan tien jaar zelf lesgeeft. Hij publiceerde het 

handboek ‘Korte Verhalen Schrijven’ en drie verhalenbundels, waarmee hij de 

longlist van de AKO- en de Libris-literatuurprijs bereikte.

locatie deBuren

LEZINGEN

Activerend trainen: zoveel meer dan 
kennisoverdracht
14.30u tot 16u

In deze sessie ervaar je hoe het onderwijs en meer bepaald de rol van de docent de 

laatste decennia geëvolueerd is om aan de eisen van de student in de 21ste eeuw 

te voldoen. Je krijgt een aantal lesscenario’s aangereikt om jouw cursus creatiever 

en interactiever op te bouwen en volop in te zetten op de ontwikkeling van de 

individuele competenties van de cursist. Je ontdekt de theorie over hoe jij als 

instructional designer een groep kunt activeren. 

dr. Mario Gielen is educatief adviseur en Instructional Designer. 

Hij begeleidt de opleiding Innovatief lesgeven en trainen in het 

kader van onderwijsprofessionalisering aan de Universiteit Hasselt. 

Daarnaast doceert hij algemene didactiek aan de Specifieke 

Lerarenopleiding TEW, maar ook aan de PXL in de Bachelor in 

het onderwijs: secundair onderwijs. Ook is bij betrokken in een 

aantal onderzoeksprojecten rond ontwikkelingssamenwerking en 

kansarmoede.

Vrijdag 14 september
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Creatief schrijven in Brazilië -  
hoe haal je het vak uit de ivoren toren? 
16.15u tot 17.45u - FR

In 2012 ging de Pauselijk Katholieke Universiteit van Rio Grande do Sul in Brazilië met 

een eerste Creatief Schrijven-afdeling van start. Luís Roberto Amabile reflecteert over 

hoe een opleiding creatief schrijven niet in een zolderkamertje van de academische ivoren 

toren hoeft te blijven zitten (Dawson, 2005) en hoe je ze maatschappelijk relevant maakt. 

Hij geeft je een inkijk in zijn wekelijkse schrijfworkshop met psychiatrische patiënten.

Luís Roberto Amabile is een Braziliaanse auteur en docent literatuur en 

creatief schrijven aan de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul in Brazilië.

locatie deBuren

LEZINGEN

Eerst fictie, dan geschiedenis 
16.15u tot 17.45u

Historische fictie draagt enorme uitdagingen in zich: het dilemma van de dialoog, de 

strijd om originaliteit te verzoenen met historische consensus en de noodzaak om op een 

bepaald moment je onderzoek af te ronden. Hoe kunnen we schrijvers ondersteunen die 

dit lonende maar ook veeleisende genre aanpakken? 

Dr. Celia Brayfield  is hoofddocent creatief schrijven aan Bath Spa 

University (UK). Ze is o.a. gefocust op hedendaagse literatuur, historische 

romans en creatieve schrijfpedagogiek. 

Vrijdag 14 september



De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

10u-11.30u:
Schrijven met gedetineerden - Creatief Schrijven vzw

Schrijfresidentie in Parijs - deBuren

Liefde voor Leren - EACWP

11.45u-13.15u:
Slam Poetry en gender - Pianofabriek 
Transdisciplinaire projecten - Orhan Kipcak

Het Schrijfgezelschap - Frederik Willem Daem

De Pianofabriek in de kleurrijke wijk 
Sint-Gillis zet sterk in op spoken word.

Tweedaagse masterclass 
slam poetry 
Onder begeleiding van Carmien Michels, 

voormalig Europees kampioen poetry slam. 

Meer info.

Workshop stand-
upcomedy
Onder begeleiding van Nigel Williams. 

Meer info.

locatie deBuren locatie Pianofabriek

GESPREKSTAFELS PIANOFABRIEK

Vrijdag 14 september
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http://creatiefschrijven.be/cursus/masterclass-slam-poetry/
http://creatiefschrijven.be/cursus/stand-up-comedy-met-nigel-williams/


Zaterdag 15 september
locatie deBuren

WORKSHOPS

*Alle workshops, lezingen en gesprekstafels

zijn in het Engels, tenzij anders vermeld.

Verborgen richtlijnen in een gesprek
10u tot 11.30u

Volgens taalkundige H.P. Grice is iedere conversatie gebaseerd op het gedeelde principe 

van samenwerking en zijn er vier regels die daaraan ten grondslag liggen. Toneelschrijver 

Billy Cowan laat je op een interactieve manier zien hoe het inzicht in deze grondregels, 

en vervolgens het breken of religieus aanhangen ervan, je helpt om dialogen beter te 

begrijpen én beter uit te schrijven.

Billy Cowan is lector creatief schrijven aan Edge Hill University 

(U.K.). Als auteur schreef hij een aantal (bekroonde) toneelstukken en  

kortverhalen. Hij werkte mee aan talrijke theatervoorstellingen. 

Reis door Brussel
10u tot 13.15u - FR

Een expeditie door Brussel, gelardeerd met ontmoetingen, 

schrijfopdrachten en discussies over het vakgebied schrijven. Centraal 

staat het thema aandacht. In deze tijd flitst er veel vluchtig voorbij. Wat 

trekt onze aandacht? Waar geven we aandacht aan? Dit vraagstuk, zowel 

ethisch, esthetisch als politiek, heeft invloed op ons schrijven, op het 

leren van het vak. Aandacht is een belangrijke sleutel die ons in staat 

stelt om zintuiglijke en wederkerige ervaringen te genereren.

Antoine Boute is experimentele performer, 

schrijver en dichter. Hij verkent de grenzen 

tussen lichaam, taal, beeld en stem. Hij is de 

auteur van een tiental boeken, uitgeven in 

Frankrijk, België en Canada.



locatie deBuren

WORKSHOPS

Dr. Ana Guerberof Arenas onderzoekt de rol van taal bij personen die 

software met machinevertaling gebruiken. Ze heeft meer dan 20 jaar 

ervaring als vertaler, taalcoördinator, projectmanager en operationeel 

directeur. Momenteel werkt ze aan de Dublin City University (Ierland).

Stranger fictions: geesten in de machines
10u tot 11.30u

Bestaan er digitale tools die beter schrijven dan de mens, zoals plot- en karakter-

generatoren? Ontdek in deze sessie de mogelijkheden van online tools voor schrijvers. 

Kunnen zo’n hulpmiddelen het schrijven daadwerkelijk versnellen en verrijken?  

Zaterdag 15 september

Zijn ze in staat om je writer’s block te verbreken? Kunnen ze het schrijfproces verrijken 

of is het puur een spel? Je gaat zelf aan de slag met conversatie- en schrijfspelen die het 

bekende vreemd en het vreemde bekendmaken.

Jessica Foley  is onderzoeker aan Trinity College Dublin (Ierland). Sinds 

2013 leidt ze het experiment ‘Engineering Fictions’. Foley bedacht ook 

‘Stranger Fictions’, een innovatief creatief proces.



Magische spreuken:  
eeuwenoude folklore in schrijfworkshops 
11.45u tot 13.15u

Oude spreuken dat zijn prachtige gedichten die de angsten en wensen van de mens 

reflecteren. Finse spreuken dragen veel  humor in zich. De zangers van de Finse orale 

poëzie verweven ironie, parodie, satire en andere komische vormen in hun gedichten. In 

deze workshop leer je ritme, geluiden en woordenschat zowel diachroon als synchroon te 

gebruiken. We experimenteren met oude en nieuwe methoden.

Reijo Virtanen heeft vergelijkende literatuur gestudeerd. Zijn 

specialismen zijn satire en humor. Hij heeft gewerkt als wetenschapper, 

kunstjournalist en non-fictieschrijver en is docent creatief schrijven aan 

de Oriveden Opisto in Finland.

locatie deBuren

WORKSHOPS

Hoe geef je op een creatieve manier feedback?
11.45u tot 13.15u

Niet alle mensen zijn zo welbespraakt dat ze vlotjes en subtiel genuanceerd kunnen praten 

over gedichten. Daarenboven is het avontuurlijker om het eens op een andere, creatievere 

manier aan te pakken. Een gedicht wegen aan de kleur waarmee je het zou inkleuren 

op een kleurplaat. Of afgewogen aan je vijf zintuigen. Of aan de vier windstreken. Of in 

hoeverre je d’r een touw aan vast wilt knopen. Geen theoretische lezing, maar een actieve, 

speelse zoektocht. 

Naast een tiental succesvolle dichtbundels voor de jeugd publiceerde 

Gentenaar Daniel Billiet ook een vijftal bloemlezingen. Zijn werk 

vertoont absurde én opvallend maatschappelijk geëngageerde trekken.

Zaterdag 15 september



Skip intro – digital storytelling
14.30u tot 16u

Verhalen zijn lineair. Eerst het begin, dan het midden en zo naar het einde. Maar in een 

digitale wereld staat die regel onder druk. Beïnvloedt technologie je positie als auteur? Hoe 

betrek je de lezer? Kunnen text based stories online overleven? Of spelen enkel beelden er 

de hoofdrol? In deze sessie krijg je inzicht op de invloed van het internet op de kunst van 

verhalen vertellen.

Zij aan zij coördineren Pieter Blomme 

en Petra Beeckx een opleiding Digital 

Storytelling aan Arteveldehogeschool en KASK 

i.s.m. REC. te Gent. Niet geheel onverwacht 

luisteren en vertellen ze ook zelf graag 

verhalen o.a. bij Relaas en Sesam.

locatie deBuren

WORKSHOPS

Hoe doorgrond je een karakter? 
– acteermiddelen voor schrijvers
14.30u tot 16u

Hoe kruipt een acteur in de huid van een personage? Dat kan door klassiek acteren (met 

veel levensechte, externe voorbereiding) of door method-acting (waar je de inspiratie 

uit je eigen ervaringen haalt). In deze hands-on workshop krijg je via acteertechnieken 

manieren aangereikt om karakter, dialoog en plot beter aan te pakken. Technieken die 

zeker goed van pas komen als je zelf voor een groep staat.

David O’Connor is een Iers-Canadese acteur, docent en schrijver. Hij 

trad op in meer dan twaalf landen en zijn werk verscheen in meer dan 

50 publicaties. Momenteel schrijft hij aan ‘Sunshine ‘89’, een nieuwe 

Bildungsroman. 
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Schrijven met smaak
16.15u tot 17.45u

Koks en schrijvers, ze hebben wel wat gemeen. Ze 

mengen, dikken in, lengen aan, proeven met gesloten 

ogen. Schrijven en proeven staan centraal in deze 

workshop waarin alles draait om de taal van smaken en 

geuren. Je duikt in je eetherinneringen en krijgt tips voor 

het schrijven van een tafelscène.

Liedteksten 
16.15u tot 17.45u - FR

In deze workshop ontdek of herontdek 

je de basisprincipes van het schrijven van 

liedteksten. Theoretische bijdragen, gebaseerd op 

referentieteksten uit verschillende genres, worden 

afgewisseld met creatieve oefeningen. Op een 

leuke, positieve en interactieve manier kun je met 

deze module durven, testen, proberen en delen. 

locatie deBuren

WORKSHOPS

Stadsklanken
14.30u tot 17.45u

In 2017 lanceerde Astrid Haerens het poëzieproject Stadsklanken.

be. Met een caravan kampeerde ze op verschillende plekken in 

de Brusselse gemeente Elsene, waar ze gesprekken voerde met 

bewoners en passanten. Op basis van dit onderzoek schreef ze 

gedichten en goot deze in een multimediale online plattegrond. 

Tijdens deze wandeling laat Astrid je een andere kant van Brussel 

en haar bewoners zien, en prikkelt ze je om op een poëtische 

manier de stad in te duiken. 

Astrid Haerens leeft en werkt in Brussel. 

Ze schrijft proza en poëzie. Daarnaast treedt 

ze op als performer en werkt ze als freelance 

schrijfdocent bij o.a. Jeugd & Poëzie.

Kathy Mathys  is literair 

journalist voor De Standaard en 

schrijfdocent voor de Nederlandse 

Schrijversacademie en Querido 

Academie. Zij publiceerde ‘Smaak. 

Een bitterzoete verkenning’ en de 

roman ‘Verdwaaltijd’.

Jérome Vaillant droeg 30 jaar een 

das in het bedrijfsleven. Niet slecht 

maar een beetje serieus. Onlangs 

begon hij aan een nieuwe carrière. Hij 

geeft nu creatief schrijven bij Aleph 

in Parijs, prikkelt met lezingen in 

universiteiten de geesten van de Y- en 

Z-generatie, zingt in een groep en is 

redacteur van een webmagazine.
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Universal design for learning:
concept voor diversiteit
10u tot 11.30u

Cursisten zijn tot bijzonder veel in staat als je hen individueel de juiste uitdagingen biedt. 

Maar hoe ontwerp je jouw lessen zo dat ze zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 

diversiteit van je cursisten? UDL, Universal Design For Learning , reikt hier handvaten 

voor aan. Je krijgt tips en advies om je eigen cursus UDL op te bouwen. Ook andere kaders 

zoals de motivatietheorie ZDT van Deci en Ryan en Effectief leren 

CSSC van Prof. De Corte komen kort aan bod. 

Marc Willems is auteur en scenarioschrijver.

Vanuit zijn expertise in het middelbaar onderwijs ondersteunt of 

sensibiliseert inclusiecoach Michaël Verbeeck ouders, scholen en  

lerarenopleidingen over innovatieve en inclusieve onderwijsvormen.

locatie deBuren

LEZINGEN

De digitale leraar
12.30u tot 13.15u

Van welke tools kun je gebruik maken om ook online creativiteit en enthousiasme bij je 

studenten te bevorderen? Deze workshop biedt je strategieën aan om een warme en hechte 

online leeromgeving te creëren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het belang van 

feedback geven op teksten van collega’s, chatactiviteiten, videoconferenties, individuele 

lesmomenten en speelse oefeningen. 

Franco Chiaravalloti (Argentinië) is schrijver en docent creatief 

schrijven, gespecialiseerd in korte verhalen en flash-fictietechnieken. Hij is 

coördinator online cursussen aan de Escola d’Escriptura in Barcelona.
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Langzaam, episodisch en geïllustreerd: 
facetten van digitale non-fictie
12.30u tot 13.15u

Digitale producten en technieken hebben een grote invloed op het hedendaagse schrijven. 

Lengte, kwaliteit, ervaring en de relatie tussen tekst en beeld zijn de laatste jaren sterk 

veranderd. Faherty geeft voorbeelden uit de journalistiek, museumwereld en educatieve 

publicaties. Vanuit haar eigen praktijk in online cursusontwikkeling en digitaal vertellen 

reikt ze een aantal belangrijke lessen aan voor schrijvers en docenten van digitale non-fictie.

Anna Faherty is auteur, digitale publicatieconsulent, onderzoeker en 

eredocent aan University College London (UK). Haar specialisatie is het 

ontwikkelen van publicatie-, leer- en communicatieprojecten.

locatie deBuren

LEZINGEN

Hoe ontwikkel je een schrijfcursus in een 
internationale context? + de waarheid spreken
14.30u tot 16u

Voor het CELA-project (Connecting Emerging Literary Artists) ontwierp de Spaanse 

Escuela de Escritores een intensieve, creatieve schrijftraining voor vier schrijvers, gebaseerd 

op theoretische en praktische lessen, en op creativiteit en diverse leermiddelen. Studenten 

van de mastercursus Verhalen gingen in duo’s met de CELA-schrijvers aan de slag om hun 

eigen schrijfworkshops te creëren en uit te proberen. Het vervolg? De Escuela de Escritores 

is momenteel een complete lerarenopleiding Creatief Schrijven aan het opstarten.

Na deze lezing komt de Finse dichter Risto Ahti vertellen over ‘Hoe de waarheid spreken’. 

Hij maakt je duidelijk hoe schoonheid, vrijheid en waarheid sterk verbonden zijn, bewijs 

voor elkaar leveren en altijd de basis vormen om jezelf te begrijpen en uit te drukken.

Javier Sagarna is directeur van Escuela de Escritores (Schrijversschool), 

Madrid, Spanje en voorzitter van de European Association of Creative 

Writing Programmes. 
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Creatief schrijven
als middel voor sociale transformatie
14.30u tot 16u

Plattelandsgemeenschappen in Colombia, Honduras en Guatemala krijgen les via het 

Tutorial Learning System. Dat systeem wil jongeren in staat stellen zichzelf en het potentieel 

van hun gemeenschappen te ontwikkelen. Blanco zoomt in op de interactie van de leraren 

en de manier waarop ze hun studenten trainen. Creatief schrijven speelt daarbij een 

belangrijke rol om het kritisch denken te ontwikkelen en om de sociale transformatie te 

bewerkstelligen.

Amaya Blanco is doctoraatsstudent aan de Universiteit van Las Palmas 

op Gran Canaria (Spanje).

locatie deBuren

LEZINGEN

De multidisciplinaire muze
16.15u tot 17u

Ontmoetingen tussen kunsten bieden nieuwe invalshoeken voor creatieve schrijvers. 

Karjula ontwikkelde lesmethoden rond rituelen en spel tijdens het creatieve schrijfproces. 

Met beeldend kunstenaar Eero Merimaa maakte ze een pak kaarten en korte verhalen. 

Samen gaven ze les aan studenten creatief schrijven en beeldende kunst. De combinatie 

van verbale en visuele praktijken kan ons begrip van artistieke processen en de manieren 

om ze te faciliteren uitdagen en verrijken.

Emilia Karjula is doctoraatsstudent in creatief schrijven aan de 

Universiteit van Jyväskylä (Finland).
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Vliegen, niet vallen: overwin je angst voor poëzie
17u tot 17.45u

Vertrouwen en onzekerheid staan centraal in de lessen die Graves geeft aan L2-Engelse 

studenten. Ze bouwen zelfvertrouwen op door te experimenteren en vinden troost in 

onzekerheid door te leren luisteren naar taal zonder te begrijpen. Veel van hen zeggen in 

het begin: “Ik ben altijd bang geweest voor poëzie.” Voor Graves is poëzie een speeltuin 

voor de muzikaliteit van taal en voor haar ritmes en geluiden. 

Paul Graves geeft in de universiteit van Helsinki creative writing aan 

studenten Engels. Hij publiceerde vertalingen van Russische poëzie en 

Finse volkspoëzie en werkt aan een dichtbundel.

locatie deBuren

LEZINGEN

De toekomst lacht ons tegemoet
16.15u tot 17.45u

De lezing van Els Moors is enerzijds gebaseerd op haar thesis over het concept de 

Chronotoop van Bachtin en anderzijds op de performance die ze ooit in Perdu 

(Amsterdam) heeeft gegeven. De lezing richt zich vooral op haar eigen ervaringen bij het 

hanteren van Bachtin’s chronotoop als krachtige tool voor creatief schrijfonderwijs.

Els Moors publiceerde twee dichtbundels, een roman en een 

verhalenbundel. Ze is docent Creatief Schrijven in Brussel, Antwerpen en 

Arnhem bij ArtEZ, redacteur van het literaire tijdschrift nY en momenteel 

Dichter des Vaderlands van België. 
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De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

10u-11.30u:
Poëzie vertalen (NL) - Hilde Keteleer  
Hoe schrijf je een authentiek essay? - Risto Niemi-Pynttär

Creatief lezen en schrijven - EACWP

11.45u-13.15u:
Via kunst en met weinig woorden tot een verhaal komen - Barbara Van den Eynde

Ongeremde verbeelding  - Thomas Bouvatier

Schrijven met kinderen en jongeren - Jeugd en Poëzie

locatie deBuren

GESPREKSTAFELS
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De Pianofabriek in de kleurrijke wijk Sint-Gillis zet sterk in op 
spoken word.

Workshop spoken word
Hoe introduceer je slam, spoken word en performance poetry bij mensen die het genre niet 

kennen? En wat kunnen ervaren schrijvers uit een spoken-wordworkshop halen? Bridget 

Minamore geeft advies. 

Bridget Minamore is een Brits-Ghanese schrijfster, die al jaren workshops geeft voor vele 

diverse doelgroepen. Meer info.

Live poetry slam 
20.30u
Onder leiding van Europees Kampioen Poetry Slam, Carmien Michels, werkte een klein 

groepje docenten en kunstenaars gedurende twee dagen aan een originele creatie. Ze tonen die 

graag live om 20.30u in de Pianofabriek.

Aansluitend organiseren we een open mic. Van harte welkom om met je eigen teksten een blijvende indruk te 

maken op het internationale gezelschap schrijfdocenten. Power to the poets.

locatie Pianofabriek

PIANOFABRIEK

locatie Pianofabriek

DOORLOPEND

Storybox: deel jouw verhaal 

Expo PAROL!,
schrijven en kunst over muren en 
grenzen heen 

locatie deBuren
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PRAKTISCHE INFO

Deelname aan de conferentie kost:

•	 70 euro voor 1 dag
•	 120 euro voor 2 dagen (incl. broodjeslunch en koffiepauzes)

Wil je ‘s avonds nog nakaarten met de Europese gasten of ‘s morgens samen ontbijten?  

Dan regelen we graag een overnachting in Sleepwell Hostel. Dat ligt vlakbij deBuren, de 

locatie waar de conferentie plaatsvindt. De prijs bedraagt 31 euro per nacht (incl. ontbijt). 

Zo mis je geen seconde van deze conferentie. 

Inschrijven op creatiefschrijven.be. Doe je dat uiterlijk zondag 22 juli, dan kies je als 

eerste jouw persoonlijke programma. Je ontvangt de inschrijflink op 20 augustus. Deze 

wordt pas op 24 augustus openbaar geplaatst.  

www.creatiefschrijven.be

info@creatiefschrijven.be

03 229 09 90

OUT OF THE BOX - Internationale pedagogische conferentie creatief schrijven

13 - 16  september 2018, Brussel

Vlaams-Nederlands Huis deBuren 
Leopoldstraat 6 
1000 Brussel

Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren is een huis voor cultuur en debat en wil de culturele 

en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en 

Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.

Pianofabriek 
Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis

Complementair met het bestaande aanbod en op initiatief van de stadsbewoner maakt de 

Pianofabriek mee de stad Brussel aangenaam en verrassend. Buurtgericht, grootstedelijk 

en in internationaal perspectief steunt ze projecten met vernieuwend en creatief karakter 

en geeft kansen aan individuen en groepen.

LOCATIES

https://fd10.formdesk.com/creatiefschrijvenbe/EACWP-Brussel


Zondag 16 en maandag 17 september
locatie deBuren

UITSMIJTER: uitstap + beeldvorming in literatuur

Blijf je zondag nog in Brussel? In de namiddag nemen we je graag mee voor een bezoek 

aan Hotel Van Eetvelde. Deze woning is de meest gedurfde en de meest vernieuwende 

realisatie van Victor Horta en prijkt meer dan terecht op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het luxueuze interieur baadt in een zee van licht en kijkt uit over de vijvers van 

St. Joost, waar men woont als in een Engels park. De landschapstuin van de wijk wordt 

weerspiegeld in de planopbouw van de woning.

Het bezoek duurt ongeveer 2u30. Je betaalt 30 euro. Altijd welkom!

En blijf je maandag ook nog graag plakken in Brussel? Dan bevelen we graag de 

internationale conferentie Elk verhaal telt van het Vlaams Fonds voor de Letteren aan. 

Het is de start van een Europees project voor en door de boekensector over beeldvorming 

in literatuur. De conferentie vindt plaats in de KVS en richt zich tot auteurs, illustratoren, 

bibliotheken, uitgeverijen, boekhandels, leesbevorderaars en literaire organisaties.

http://www.fondsvoordeletteren.be/nl/press/1207/elk-verhaal-telt-internationale-conferentie-op-17-september-in-kvs.html


Out of
the box

13-16 september 2018, Brussel

Met dank aan:


