
Je schrijft of je wilt graag schrijven

voor jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar

wekelijks

op donderdag

van 19u-22u gedurende 3 jaar

 

 

 

 

Woordkunst-dramacultuur

voor jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar

wekelijks

op woensdag

van 17u-19u gedurende 3 jaar

 

 

Alle lessen vinden plaats op de

boekenzolder (en de rest) van de bibliotheek.
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Inschrijven kan bij SAMWD Zottegem

 

OP AFSPRAAK 

Van 24 juni 2019 tot en met 3 juli 2019

Van 26 tot 31 augustus 2019

 

ZONDER AFSPRAAK

Van 2 tot en met 30 september 2019

 

SAMWD Zottegem 

Firmin Bogaertstraat 12 

9620 Zottegem

 

Alle verdere praktische info en tarieven:

www.samwdzottegem.be
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“Een schrijver is een kannibaal. Hij vreet alles wat hij

meemaakt en tegenkomt.” - Jeroen Olyslaegers

Je bent hongerig. Naar woorden, naar beelden, naar

verhalen. Je jaagt door bladzijden, je ruikt dat ene

personage, die ene ruimte, je speekselklieren slaan

op hol. Je zweet hevig wanneer de draadjes zich

verder ontspinnen, als zenuwbanen, en je ze met je

nagels uiteen kan trekken. Hoe zit het in elkaar?

Waar gaat het naartoe? Je bent nieuwsgierig, je

smult van verhoudingen, dialogen en plotlijnen. Je

kijkt, je vreet, je leest. En je wil het zelf doen.

Gelezen worden, jager en prooi tegelijk zijn. Je

schrijft of je wilt graag schrijven.

 

SAMWD Zottegem start met een schrijfopleiding,

zonder je honger te stillen, maar wel met het doel

die te kanaliseren en in te zetten. Op de magnifieke

site van het Kasteel van Egmont, in de stedelijke

bibliotheek, ga je drie jaar lang aan de slag met

eigen werk. We zoeken je hoogstpersoonlijke

vertelstem aan de hand van concrete

schrijfopdrachten, gaan na hoe je een tekst kan

opbouwen, we experimenteren met

spanningsbogen en spelen met personages. Alle

tekstvormen komen aan bod, van kortverhalen over

poëzie tot columns, met slechts drie basisvereisten:

de verwondering, de werklust en de honger. Samen

kannibalen.

“Vertel mij, Muze, over de wrok.”

Met dat simpele zinnetje van Homeros begint, zo

wordt aangenomen, de westerse verteltraditie. De

literatuur. We zijn ondertussen meer dan

drieduizend jaar verder. De literatuur bestaat nog

steeds, en dat zinnetje ook. Waarin schuilt de

kracht ervan? Waarom lezen en schrijven we? Hoe

is de literatuur geëvolueerd? Wat vertelt ze over

tijdsgeest en samenleving? Heeft ze vandaag nog

een impact?

 

In het vak woordkunst-dramacultuur aan de

SAMWD Zottegem zoek je een antwoord op die

vragen. Je krijg een overzicht van de literatuur-

geschiedenis, telkens vertrekkend vanuit primair

tekstmateriaal.

 

Hans Depelchin (°Oostende, 1991) is schrijver en

performer. Hij behaalde zijn master in de

vergelijkende moderne letterkunde (UGent) en zijn

master woordkunst aan het Koninklijk

Conservatorium Antwerpen. Hij stond in de finale

van Naft voor Woord, behaalde de eerste prijs proza

van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs en

publiceert onder meer in de literaire tijdschriften

Tirade, Extaze, Kluger Hans, Deus Ex Machina en

DW B. Hij geeft les aan de woordafdeling van de

SAMWD Zottegem, walgt van het houten stokje in

een Magnum, geniet bovenmatig van niezen,

karamel en in zee zwemmen bij vloed. Hij woont in

Antwerpen.

 

 

 

Katarina Rollewagen behaalde haar master

Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (KULeuven)

met een thesis over ‘De invloed van de literaire

thematiek van Maurice Maeterlinck op de

schilderkunst.'

Ze geeft les Kunstgeschiedenis, Beeldende en

Audiovisuele Cultuur aan de Academies voor

Beeldende Kunst te Zottegem en Oudenaarde. In de

SAMWD doceert ze Muziekgeschiedenis.

Voor verenigingen geeft ze regelmatig lezingen over de

boeiende relatie tussen muziek, literatuur, kunst, dans.

Ze houdt van het organiseren van uitstappen naar

musea, opera-, dans en muzikale opvoeringen. Als

studente geniet ze van haar lessen schil- derkunst aan

de SABK te Zottegem.

Bio Katarina Rollewagen
docent literatuurgeschiedenis

 

Bio Hans Depelchin
docent schrijven

 Literatuurgeschiedenis
Schrijven

Je schrijft of je wilt graag schrijven


