De Schrijfvijver
Schrijftalent gezocht

DOE
MEE!

Start
januari/februari 2022

Schrijfproject
De Schrijfvijver
De Zeeuws-Vlaamse schrijver
Jan Vantoortelboom en ZB Bibliotheek van
Zeeland (ZB) zijn op zoek naar schrijftalent
in Zeeland voor een heuse ‘kweekvijver’.
Ben jij die worstelende dagboekschrijfpuber?
De onverzadigbare en bij zwak nachtlicht
lezende lettervreter met uitgestelde en
onzekere schrijfplannen? De pathologische en
soms introverte fantast die met zijn oeverloze
humor de wereld en de mensen om zich heen
draaglijk maakt en houdt?
Geef je dan snel op!
Over het project
- In januari/februari 2022 start het project
- Deelname is gratis
- 4e/5e klas VWO, 4e klas HAVO, 4e klas VMBO/1e
jaar MBO
- 100 deelnemers in 2022, 100 deelnemers in 2023
- Een jaar, in je eigen tempo
- Zes schrijfopdrachten van 500 woorden
- Een-op-een feedback door Jan Vantoortelboom via
Zoom
- Een startbijeenkomst in Zeeland met alle
deelnemers in jouw regio (Walcheren,
Oosterschelde, Zeeuws-Vlaanderen)
- Een slotmanifestatie in 2023 met alle talenten

Schrijfvrijer
Jan Vantoortelboom
janvantoortelboom@zeelandnet.nl
www.schrijfvrijer.nl
ZB Bibliotheek van Zeeland
Jeanine Naerebout
jnaerebout@dezb.nl
www.dezb.nl
Deze activiteit voor het voortgezet
onderwijs in Zeeland wordt
georganiseerd door Schrijfvrijer en ZB
Bibliotheek van Zeeland.
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Zeeland en
het Zeeuws stimuleringsfonds voor de
Cultuur (Samen in Zee).

Doe mee!
Schrijf in de kerstvakantie 2021 een kort verhaal
(500-2000 woorden), bijvoorbeeld over een
indrukwekkende gebeurtenis in je leven. Het verhaal
wordt niet beoordeeld. Het is om een idee te krijgen
van je schrijfstijl en waarom je mee wil doen aan het
project. Mail je verhaal begin januari (met je naam,
leeftijd, e-mailadres, woonplaats en school) naar:
janvantoortelboom@zeelandnet.nl
Over de schrijver
Jan Vantoortelboom (1975) is auteur, columnist
voor de PZC en docent aan de Schrijversvakschool
Amsterdam en het online schrijfplatform Editio.
Ook is hij eigenaar van Schrijfvrijer, het bedrijf
dat hij begin 2021 oprichtte, en geeft hij in zijn
schrijfhuis in de Zeeuwse polders masterclasses
fictie schrijven.
Contact

www.dezb.nl

