Schrijfoefeningen bij Leunen zonder gewicht
Je leest het gedicht hier
1.

Opening

Welk woord of welk zinsdeel in dit gedicht raakt iets in je aan? Schrijf dit woord of zinsdeel over
en vul het aan met 3 eigen regels. Die hoeven niets met het gedicht te maken te hebben.
2.

Neemt een loopje met de tijd

je bent in anderen getrokken
neemt een loopje met de tijd.
Neem op papier een loopje met de tijd. Beschrijf een ontmoeting met iemand ‘uit een andere
tijd’. Het kan iemand van vroeger zijn, iemand die nog niet geboren is, iemand anders die je
graag eens zou ontmoeten.

3.

In alle lagen

Je bent niet kwijt
je woont in alle lagen
•

Waar kun je iemand terugvinden die - om wat voor reden dan ook - niet (meer) in je directe
omgeving is? Denk aan gewoontes, voorwerpen, eigenschappen, uiterlijk, plekken,
uitspraken. Maak wat aantekeningen.

•

Schrijf een tekst met de titel Vindplaatsen. Elke vindplaats een nieuwe alinea of strofe.

4.

Hoe draagbaar zijn de dagen

Hoe draagbaar zijn de dagen
krijgt de spiegel een gezicht.

•

Hoe draagbaar zijn jouw dagen. Werk het uit voor de 7 dagen van de week. Elke dag krijgt 2
regels.

•

Welke dag leent zich voor een langere tekst? Schrijf deze.

5.

Van waarde

Welke teksten hebben deze oefeningen jou gebracht? Kijk er nog eens naar. Welk woord of welk
zinsdeel is het meest waardevol of het meest verrassend? Schrijf dit woord of zinsdeel over en
vul het aan met 3 regels tekst.

Gebruik en bronvermelding
Met dit materiaal laat ik zien dat poëzie uitnodigt tot lezen én tot schrijven. Ik wens je veel plezier met
de oefeningen. Gebruik je de gedichten en oefeningen in workshops of lessen, zorg dan voor
vermelding van de bron. Wil je gedichten of oefeningen overnemen op websites of in gedrukt
materiaal, neem dan contact met me op.
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