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Schrijfweek in

PORTUGAL

Schrijven op een quinta bij Óbidos*

* Unesco Creative City of Literature

✔ Creatieve schrijfopdrachten
✔ Professionele coaching
✔ Portugese zon, natuur en cultuur
✔ Een week voor jezelf
✔ Luxe privékamer met ruime badkamer

Schrijfweek in

PORTUGAL
Schrijven in de najaarszon op een quinta bij het middeleeuwse stadje Óbidos,
niet ver van Lissabon en de Zilverkust. Laat je met creatieve schrijfopdrachten
en al je zintuigen inspireren door de Portugese natuur, zon en cultuur.

Gemidde lde
tem peratuur eind
oktober 20 tot 26
graden

INSPIRATIE OP LOCATIE
Je ontdekt waar jouw schrijfhart ligt en werkt aan
verschillende genres: kort verhaal, poëzie, dialogen,
verhaalscènes, columns en meer. Elke dag blijft er voldoende vrije tijd over om eropuit te trekken, te slenteren,
lummelen of verder te schrijven. Schrijfplezier
staat voorop.

UNIEKE SCHRIJFPLEKKEN

ervaren docenten en schrijvers. Oskar en Irma zijn de
Nederlandse eigenaren van Quinta da Olivia en zorgen
voor een gastvrij, comfortabel en smaakvol verblijf.

PRIJS EN INHOUD

Schrijfer varing
niet nodig.
Genoeg uitdaging
v oor er var en
schrij vers

Je schrijft op de quinta en op bijzondere
plekken. Bijvoorbeeld tussen marktkooplui en vissers, in een klooster, aan
zee en tussen het keramiek. En natuurlijk in het middeleeuwse stadje Óbidos.
Op de quinta zijn ruime en luxe privékamers, een zwembad, een fijne workshopruimte en een tuin. Het terrein is groot genoeg om je even
terug te trekken, bijvoorbeeld in de citrusboomgaard
of op het beschutte zonneterras.

ENTHOUSIAST TEAM
Je schrijfdocenten en coaches zijn Annemarie van den
Brink en Trea Scholten van Tools voor taal. Beiden zijn

Een schrijfweek met creatieve schrijfsessies, een coachgesprek, verblijf op
een prachtige quinta (inclusief ontbijt,
lunch en diner), excursies, taxi en verblijf in stijlvolle privékamer met eigen
badkamer. De prijs is € 975, inclusief btw (exclusief reiskosten en één
keer uit eten). De quinta is deze week
exclusief voor de schrijfweek.

AANMELDEN
Er zijn tien plekken. Meld je aan voor 1 juni 2020
via info@toolsvoortaal.nl o.v.v. Schrijfreis Portugal.
Je ontvangt dan een inschrijfformulier en nadere info.

• www.quintadaolivia.com • www.toolsvoortaal.nl

