De joepieschrijfopleiding
Ontdek dat er maar één is die schrijft zoals jij: jij

Je wilt leren schrijven. Echt schrijven
Dan is de joepieschrijfopleiding een topidee. Zeven hele dagen, met
steeds drie weken ertussen. Twee over eigenheid en creativiteit, twee
over jezelf en je lezer en twee over eenduidig en doelgericht schrijven.
Tussendoor krijg je elke dag een drie-minuten-opdracht en je ontwikkelt
je eigen vaste volgorde, in drieën. Heb je de rest van je leven plezier van.
Wat twee volstrekt willekeurige deelnemers zeggen
‘Toegankelijke stof, fantastisch eten en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’,
Kay Hooijmans — design director edenspiekermann
‘Het is een geweldige ervaring. Verrijkend. Ik heb inzichten gekregen die ik elke dag
toepas’, Michiel Bergman — commercieel directeur CAV

Meteen aanmelden? Mail claire@dejoepieacademie.nl.
Op het programma
Dag 1. Een verhaal komt altijd goed. Woorden, zinnen, alinea’s, samenhang en structuur.
Dag 2. Je durft veel meer dan je denkt. Woordkaas, de truc met eenarmige bandiet,
belachelijke bijvoeglijke naamwoorden, variëren en overdrijven.
Dag 3. Weet wie je bent. Rollen, talenten, je ‘ik-statement’ en de kracht van een goede vraag.
Dag 4. Ken je lezer. Lezerstypen, de kracht van een vraag en ‘behoefte – belofte – bewijs’.
Dag 5. Doe voorwerk. Stemmen, het grote voordeel van voorwerk en je eigen vaste volgorde.
Dag 6. De puntjes op de i. Zeven criteria voor een sterke tekst, hakken en vijf onmisbare do’s.
Dag 7. Afsluiting. Presenteer je eigen format. Evaluatie, feedback en natuurlijk: je joepieficaat.

Handig om te weten
- een trainingsdag duurt van 10.00 tot 17.00 uur
- de trainingen zijn in de Blauwe Kamer van De Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam.
Makkelijk te bereiken en vlakbij het Vondelpark. Allebei fijn :-)
- er is plek voor 5 andere deelnemers
- je betaalt 3.115 euro. Dat is exclusief btw en inclusief telefonische intake, materiaal,
95 flappen met theorie (in pdf), lunch, een werkboek, individuele feedback en een exemplaar
van ‘Jippie, ik schrijf een joepie’
- data JSO#7: 14/3, 28/3, 18/4, 16/5, 6/6, 27/6 en 11/7. JSO #8: 6/9, 27/9, 18/10, 8/11, 29/11, 20/12
en 10/1. En JSO#9: 13/11, 4/12, 18/12, 8/1, 29/1, 26/2, 18/3

Eerst meer horen? Bel Joep: 06 1444 0837. Vindt-ie leuk!

