Schrijfoefeningen bij Luchtveren
Je Jeest 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.

Waarin wij alles kunnen zien

Wie splitst het wit
van blauw, legt het op hopen
waarin wij alles kunnen zien?
•

Kijk eens omhoog. Wat kun je in de wolken zien? Of: wat zou jij op dit moment in de wolken
willen zien? Maak er een heerlijke opsomming van. Houd sommige dingen kort, werk
andere dingen verder uit.

•

Smeed van de meest krachtige beelden een (opsommings)gedicht, met titel.

3.

Voorbijgaan

die het niet dondert dat voorbijgaan
op voorbijgaand lijkt.
•

Schrijf op het werkblad het hartlabyrint van buiten naar binnen vol. Begin met woorden die
een variatie zijn op de regels hierboven. Bijvoorbeeld: het gaat voorbij. Telkens als je in het
schrijven vastloopt, begin je weer met die woorden.

•

Lees de tekst in het hartlabyrint hardop aan jezelf voor. Maak van drie korte zinnen of
zinsdelen een gedicht.

4.

Ik trek mijn vleugels aan

Ik trek mijn vleugels aan
en veeg de lucht.
Dit zijn niet alleen de laatste regels van het gedicht, maar ook van de bundel. Je hoeft nog geen
punt te zetten. Begin gewoon opnieuw. Bijvoorbeeld met de woorden Ik trek mijn vleugels aan.
Schrijf door zolang je wilt.

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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