“Ik kan er wel een boek over schrijven.”

Als u het verhaal van een verteller wilt
opschrijven…
Misschien houdt u van taal en van schrijven en wilt u uw schrijftalent verder ontwikkelen! Of misschien lijkt het u interessant om al schrijvende een kijkje te nemen
in het leven van een ander en samen bezig
te zijn met het maken van een levensboek!

Schrijversgroep
Onze groep bestaat uit enthousiaste
schrijvers die zich belangeloos inzetten om
van levensverhalen boekjes te maken.
Vertellers en schrijvers worden gekoppeld
en als er een ”match” is, gaan beiden aan
de slag.
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Als u uw verhaal op schrift wilt hebben...
U hoort dit vaak en misschien zegt u het
zelf ook wel eens! Een mens maakt veel
mee in zijn of haar leven. Vaak zijn dat
herinneringen die u vast wilt leggen voor
uzelf, maar wellicht ook voor uw kinderen,
kleinkinderen, of anderen. En als dat dan
uiteindelijk resulteert in een mooi vormgegeven boekje is dat de “kroon op uw leven”.

Levensboek-wf.nl
Hoe werkt het?
U kunt zich aanmelden als verteller
of als schrijver in een persoonlijk gesprek krijgt u informatie over onze
werkwijze. We houden rekening met
uw voorkeur. Dan volgt een traject
van een aantal maanden waarin u als
schrijver regelmatig contact hebt
met “uw verteller” en vice versa. Net
zolang tot u beiden tevreden bent
over het resultaat. Als het concept
klaar is, wordt het geredigeerd, opgemaakt en “boekklaar” gemaakt.

Hoe meld ik mij aan?
Mail naar levensboekgroep@gmail.com
Of bel naar:

06 13298308

Wat zijn de kosten voor het maken
van een levensboek?
We maken geen boeken voor commerciële doeleinden. De schrijvers
zijn vrijwilligers en aan het schrijven
zelf zijn daardoor geen kosten verbonden, wel aan het vormgeven en
drukken van het uiteindelijke resultaat in een boekje. Dat is een paperback van maximaal 100 pagina’s,
inclusief eventuele foto’s en illustraties. De kosten zijn onder meer
afhankelijk van de omvang en bedragen maximaal ongeveer € 80
voor drie boekjes. Eén voor u als
verteller, één voor de schrijver en
één voor ons archief. Voor familie
en vrienden kunt u – tegen meerkosten - extra exemplaren bestellen.
De tekst van het verhaal blijft na
afloop uw eigendom en u bepaalt
wat u er mee wilt doen.

