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NIEUWSBRIEF
vivapo - vanuit aandacht en verwondering naar creativiteit, meditatie en reflectie

Vooruitblik

vivapo’s SchrijfNest

De formule ’t SchrijfNest op
verplaatsing en twee weken
eerder bij vivapo telkens op
woensdagnamiddag blijft ook
dit najaar behouden. Voor dit
laatste kan je nog tot 31/8/19
een abonnement nemen.
Op zaterdag 12 oktober kan je
Schrijvend naar Kunst kijken
te Brugge.

Ook al neemt een vaste kern een abonnement op
‘t SchrijfNest bij vivapo er blijven nog plaatsen beschikbaar
voor wie wil kennis maken met de sfeer en de
schrijfopdrachten.
’t SchrijfNest op verplaatsing was dit voorjaar te gast bij
Manna Art Center te Brugge, boekhandel Limerick te Gent,
IJsberg te Damme en bij Boventoon te Torhout. Op 25/9/19
zijn we opnieuw te gast bij IJsberg te Damme. Lees meer.

web & blog

Op 24 maart nam vivapo als standhouder deel aan de
NaGeBa beurs te Torhout. Bezoekers schreven mee aan het
langste beursgedicht.
Tijdens het pinksterweekend mocht vivapo als medeorganisator twintigtal deelnemers verwelkomen op de
driedaagse natuurstage Communiceren en samenwerken
met de natuur, begeleid door Sylvie Hetzel.
Mijmeren op papier wist deze zomer heel wat volwassenen
en een vijftal kinderen te boeien in tVaartje te Lissewege.
Het High tea SchrijfBuffet© op het domein Reedpool te
Ruiselede was een schot in de roos. Er werden reeds
afspraken gemaakt voor een volgende editie in 2020.
Op enkele exemplaren na is het werkboek Schrijfvormen
van a tot z uitverkocht. Lees meer.

vivapo’s website
vivapo’s blog
blog vivapo mijmert creatief
blog mijmeren op papier

twitter & facebook
@vivapo_info
beheerder van o.m.
mijmeren in elfjes
mijmeren in haiku en tanka

Welkom
. zoals je bent
. binnenskamers of in de
natuur
. om jezelf en de ander te
ontmoeten.
Viviane

terugblik

vivapo’s coördinaten
+32 496 12 16 08
info@vivapo.net
ondernemingsnummer 0882.920.427
bankrekening BE 88 7380 1895 5741

v.u. Viviane Van Pottelberghe
Dampoortstraat 71
8310 Sint-Kruis/Brugge
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vivapo’s uitnodiging
Over twee dagen is de zomervakantie - én de hitte achter de rug. Hoe ben jij de warme tot hete dagen
doorgekomen de voorbije maanden?
Noteer - zo specifiek mogelijk - enkele kenmerken
van de hitte nu alles nog fris in je geheugen ligt.
Bijvoorbeeld door de volgende vragen met telkens
vijf tot vijftien regels tekst te beantwoorden:
Wat heb je ervaren?
Hoe voelde het?
Wat deed je wel?
Wat deed je niet?
Herlees wat je hebt geschreven, onderstreep de
meest verrassende woorden of passages en laat je
hierdoor inspireren om een tekst of gedicht te
schrijven in een schrijfvorm naar keuze (*).
Geef jouw tekst of gedicht een passende titel en
deel dit op je eigen blog of FB profiel met de
#hitte
of bezorg de tekst via info@vivapo.net indien je die
graag wilt delen via de blog ‘mijmeren op papier’.
Een hartelijke groet,
Viviane

(*) Een schrijfvorm naar keuze uit:
- een draaiboek dat je ontving in ’t SchrijfNest
- het werkboek ‘schrijfvormen van a tot z’
- schrijfvormen op de blog mijmeren op papier
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