
Creatief 

Schrijven

Creatief Schrijven is een professionele organisatie. Zij 

ondersteunt; begeleidt en vormt beginnende en 

professionele schrijvers en versterkt daardoor het 

schrijflandschap.  

Ondersteuning | Begeleiding | Vorming

o Kenniscentrum met bibliotheek

o Workshops

o Online schrijftips 

o Tips om zelf te publiceren

o Manuscriptbeoordeling

o Wedstrijden bv. poetry slam 

o Schrijfdagen

o Boekprojecten

Verder kunnen schrijvers hun eigen boeken publiceren 

op het forum Azertyfactor. Leraars in scholen worden 

ook ondersteunt om creatief schrijven te bevorderen.

Waalsekaai 15

2000 Antwerpen

info@creatiefschrijven.be

Creatief Schrijven 

Creatief Schrijven is niet alleen in Antwerpen, 

maar is voor iedereen die in het Vlaams wil 

schrijven. Daarom vinden er over het hele 

land cursussen plaats.

03 229 09 90

Vaak wordt met beginnende en semiprofessionele schrijvers een beetje 

gelachen. Schrijven wordt niet echt serieus genomen en dat probeert Creatief 

Schrijven te veranderen. Jonge schrijvers worden overal bijgestaan waar hulp 

nodig is. Daarenboven wordt de komende generatie van auteurs met 

schrijfacademiën en workshops voor alle leeftijden doelbewust uitgedaagd en 

ondersteund. 

Doordat Creatief schrijven geen private maar een gesubsidieerde organisatie 

is, kan zij ook meer mensen van alle lagen bereiken. Schrijven mag echt op de 

voorgrond treden.

Vlaanderen toont zich met Creatief Schrijven als pionier en uniek voorbeeld 

voor andere landen waar schrijven als kunst meestal niet zo aangemoedigd 

wordt.

Scherpt je 

talent

o Voorstellen van de organisatie
o Een winner kiezen voor de Blow-up! poëzie 

wedstrijd van het forum Azertyfactor
o Bezoek van twee musea en tentoonstellingen in 

Antwerpen
 Letterkundig museum
 Blow-up!-foto tentoonstelling die met 

de gedichten van de wedstrijd verrijkt 
wordt

o Ideeën voor de schrijfdag 2017 bedenken en 
voorstellen

o Deelname aan een workshop van de Poetry Summer 
Academy VII

Ervaring

Connectie tussen 

humanistische studies en 

mogelijkheid met literatuur te 

werken

Realisatie van een gebrek in 

andere landen aan zulke 

organisaties

Realisatie voor belang van 

deze organisatie voor de 

uitgeverijen en auteurs

Delia Rabie

Lotta Christiansen


