Jaarprogramma 2019 - 2020
12 september: start van een nieuwe digitale schrijfcursus met ontmoetingsmiddagen
De cursus bestaat uit 8 opdrachten per jaar en 8 ontmoetingsmiddagen met voorlezen en
bespreken van de verhalen en gedichten. De middagen vallen in principe op de tweede
donderdag van de maand. Het cursusseizoen loopt van september tot mei, met een pauze in
december. Per keer wordt aan de hand van een thema een opdracht gegeven die in de vorm
van een fictief verhaal, een autobiografisch verhaal of een gedicht kan worden uitgewerkt.
De vergoeding voor de cursus bedraagt € 100,-- en per middag € 6,--. Tussentijds instromen
is mogelijk.
Zondag 22 september: Ter gelegenheid van de opening van de Groene Godin vertellen wij
op hun nieuwe locatie verhalen, aanvang 12.00.
Adres: Kruisweg 43A Haarlem (dichtbij het station)
Zaterdag 19 oktober en 9 november Tweedaagse Schrijfworkshop Archetypen
Twee middagen van 13.00 – 16.00.
Middag 1 staat in het teken van vertrouwd raken met de archetypen in het algemeen en met die, die in
je leven een rol spelen Aan het eind van de dag krijg je een schrijfopdracht mee.
Middag 2 staat in het teken van voorlezen en bespreken van de verhalen. Daarbij komen ook
schrijftechnische aspecten aan de orde. De vergoeding voor de tweedaagse workshop bedraagt € 60,(incl. consumpties).
Zaterdag 26 oktober Nacht van de nacht
Op zaterdagavond 26 oktober vertelt De Blauwe Kom tussen 20.00 en 23.00 verhalen voor jong en
oud in het Kunstfort Vijfhuizen tijdens de jaarlijkse Nacht van de nacht.
Zaterdag 30 november Workshop Beeldgedichten schrijven
De kunst van Manon van Leuven vormt de inspiratiebron: Tijd 13.30 –16.00 Vergoeding € 25,-(incl. consumpties). Waar? In het atelier van Manon. (www.manonvanleuven.nl). Aanmelden: 06 12525641 of deblauwekom@planet.nl
Zondag 8 december Kerstmarkt
Op zondag 8 december vertelt De Blauwe Kom tussen 11.00 en 15.30 verhalen voor jong en oud in
het Kunstfort Vijfhuizen tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt.
Zaterdag 25 januari en 15 februari Tweedaagse Schijfworkshop Tekens
Twee middagen van 13.00 – 16.00.
Middag 1 staat in het teken van het verkennen van het thema. Welke tekens spelen een rol in je leven
of hebben gespeeld. Welke tekens wil je graag ontvangen en welke tekens geef je. Aan het eind van
de dag krijg je een schrijfopdracht mee.
Middag 2 staat in het teken van voorlezen en bespreken van de verhalen. Daarbij komen ook
schrijftechnische aspecten aan de orde. De vergoeding voor de tweedaagse workshop bedraagt € 60,(incl. consumpties).

