
Een ticket voor de Schrijfdag geeft toegang tot het Memento Woordfestival
op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart - exclusief concerten 

Bekijk het volledige programma van Memento op mementowoordfestival.be

9.30u - 10.30u Onthaal met koffie en thee

10.00u - 10.30u  Opening

WORKSHOPS LEZINGEN INFOSESSIES DOORLOPEND

10.30u - 13.00u

14.00u - 16.30u 14.00u - 16.00u

10.30u - 12.30u

16.45u Feestelijk afronden & receptie

*VFG = Vereniging personen met een handicap

10.45u - 11.45u

12.00u - 13.00u

13.30u - 14.30u

14.45u - 15.45u

16.00u - 16.45u

10.30u - 17.00u

13.30u - 14.00u

14.00u - 16.30u

° Pitch bij een uitgever 

° Kort Dictee der 
Nederlandse Taal

° Literair spreekuur:

feedback op je tekst

° Scrabbletoernooi

° Boekswap 

° Debutantenbal met Amina Belorf, 

Valérie Tack, Anneleen Van Offel en 

Tijl Nuyts

° Baas over eigen boek met Johan 

Wambacq, Cato Oyen, Jerina 

Malfait 

° Het DNA van Young Adult met 

o.a. Doreen Hendrikx en Linde

Dessoy

° De schrijver in het mediatijdperk 

met o.a. Katrijn Van Bouwel

° Autofictie met o.a. Fleur Pierets 

en Maartje Wortel

° Fantasy in Vlaanderen, een fabel of de 

toekomst? met Pen Stewart

°  Vraagstaart met Ingrid Vander Veken

° Schrijver 2.0: spannende tijden voor 

een ex-thrillerschrijver met Bavo 

Dhooge  

° Van Bonita Avenue tot Otmars zonen 

met Peter Buwalda

° Zet je boek in de markt met Laurence 

Verwee - gevorderden

° Van Sophocles tot The Joker: 

scenariotechnieken met Willem Wallyn

WORKSHOPS

LEZINGEN INFOSESSIES DOORLOPENDWORKSHOPS

° Personages schrijven met Ivo Victoria

° Synopsis met Ellen Van Pelt -

gevorderden

° Bloggen met Carolien Frijns 

(i.s.m. Wisper)

° Duo-schrijven met Rianne Acda

(i.s.m. VFG)

° Met veer en inkt met Jolien Janzing

° Slam that button to reset the world 

met Marjanders (i.s.m. De Stroate)

13.00u - 14.00u    LUNCH

° Portretschrijven met Elske van Lonkhuyzen 

en Igor Daems

° Personage is plot: werken vanuit narratieven 

met Ton Rozeman - gevorderden

° Zintuigen op scherp met Peter De Voecht 

(i.s.m. VFG) 

° Van droom naar boek? Starten met slimme 

non-fictie met Marc Buelens en Niels Janssens

° Songteksten met Robin Aerts

° Schrijven naar bewustzijn met Joey Brown 

12.00u - 13.00u

Spoedcursus spelling

PROGRAMMA

MEMENTO 
WOORDFESTIVAL

10.00u - 12.00u

Lezing over schrijverschap met: 

° Siel Verhanneman of 

° Christophe Vekeman

13.00u - 15.00u

Lezing over schrijverschap met:

° Maartje Wortel

16.45u - 17.30u
° Dynamiek tussen auteur en 

eindredacteur met Siel 

Verhanneman, Valérie Tack en 

Marieke de Maré

13.00u - 16.00u

° Speedcoaching met 
Ruth Aerts

CONSERVATORIUM /
MUZIEKCENTRUM TRACK

° Literaire markt

12.00u - 17.00u

PROGRAMMA SCHRIJFDAG 2020

INFO & TICKETS

Inclusief: ontvangstkoffie, lunch, 
receptie, goed gevulde goodiebag 
en hele weekend toegang tot 
Memento Woordfestival (m.u.v. 
concerten).

€ 55 (standaard)
€ 45 (abonnees VERZIN, leden Literaire 
Loge en VFG)
€ 40 (-26) 

LOCATIE

CVO MIRAS 
Nelson Mandelaplein 1
8500 Kortrijk

> Op vijf minuten wandelen van station
> WIFI
> Rolstoeltoegankelijke locatie
> Assistentie van en naar het station of
tolk Vlaamse Gebarentaal nodig?
Stuur vóór 1 maart een mail naar
info@creatiefschrijven.be

Met ‘Stem & Echo’ verzamelen wij zeven tweeluiken, 
zeven stemmen en zeven echo’s. Voor de stemmen 
zorgen wij, voor de echo’s zorg jij!

Zeven auteurs lanceren zeven donderdagen op rij 
een nieuw fragment. Op schrijfdag.be kun jij tot 26 
februari jouw echo op het eerste deel van die 
bepaalde week delen. 

De geselecteerde teksten worden gepubliceerd in 
het exclusieve Creatief Schrijven-notaboek. 
Schrijf mee! 

WEDSTRIJD ‘STEM & ECHO’

“Laat me schrijvend de 
stilte aan flarden scheuren.”

“Om een boek te schrijven 
moet je natuurlijk een boel 

schrijven.”

“Leer schrijven met 
muziek aan. Dan kun je 

twee dingen tegelijk 
doen, dan heb je een 

leuk leven.”

Katrijn Van Bouwel

Amina Belorf

Peter Buwalda

© Carmen De Vos

© Linda Stulic

EEN INITIATIEF VAN 
Creatief Schrijven vzw

info@creatiefschrijven.be

03 229 09 90

Schrijfplannen� 
�f wil je tips van ervaren auteurs� 

Creatief Schrijven vzw en de bibliotheek van �ortrijk 
verwelkomen je graag op de Schrijfdag in �ortrijk, het 
festival van het geschreven woord. Mix en match 
workshops, lezingen, infosessies en feedback en stel je 
eigen Schrijfdag samen.

Memento �oordfestival
�an vrijdag 20 tot zondag 22 maart staat de hele stad in literair lichter-

laaie, want ook het Memento �oordfestival vindt dan plaats. �en ticket 

voor de Schrijfdag geeft je ook toegang tot Memento �oordfestival. 

�veneens een programma om van te smullen.


