De joepie-‘kijk, want, dus’-tweedaagse
Ontdek hoe jij dat doet, een blog schrijven

Lekker schrijven
Het is zeldzaam waardevol om te weten hoe je makkelijk en snel een
eigen blog schrijft. (kijk) Zo kun je op je volstrekt eigen manier aan de
wereld vertellen wat je meemaakt en krijg je steeds meer lezers. (want)
Daarom heeft de joepie academie een tweedaagse training waarin je
precies dat leert. In drieën. Met zelfvertrouwen. Dichtbij jezelf. (dus)
Wat twee volstrekt willekeurige deelnemers zeggen
‘De joepie-‘kijk, want, dus’-training is superinspirerend, confronterend en vooral: bevrijdend’,
Helene Vogelaar — creative director Urban Fair
‘Ik had altijd een hekel aan schrijven en nu vloeit het ineens. BE CAREFUL WHAT YOU WISH
FOR’, Stefan Wobben — oprichter SRPRS.me

Meteen aanmelden? Mail claire@dejoepieacademie.nl.
Op het programma
Dag 1. ’s ochtends: ‘kijk’. Wat hoort bij jou, waar schrijf jij makkelijk over? ’s Middags: ‘Want’.
Heb je iets te pakken? Dan schrijft je blog zichzelf.
Dag 2. ’s Ochtends: ‘Dus’. De kracht van een goede vraag. En natuurlijk: Roodkapje. ’s Middags:
tussenkoppen, titel en laatste zin. En vijf onmisbare do’s.

Handig om te weten
- deze tweedaagse is op maandag en dinsdag, van 10.00 tot 17.00 uur
- er is plek voor 7 andere deelnemers
- je betaalt 760 euro. Dat is exclusief btw en inclusief telefonische intake, materiaal, theorie (in
pdf), lunch, individuele feedback, een exemplaar van ‘Jippie, ik schrijf een joepie’ en een
ingelijste ‘kijk, want, dus’-poster voor aan je muur
- plek: De Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam. Daar is de lunch gezond en het Vondelpark
vlakbij. Allebei lekker :-)
- startdata in 2019: maandag 6 mei en maandag 4 november

Eerst meer horen? Bel Joep: 06 1444 0837. Vindt-ie leuk!
Ook handig om te weten: de kwd-tweedaagse kan ook incompany. In twee dagen
achter elkaar, in twee losse dagen of in vier halve.

