Informatie voor boekhandels, scholen en bibliotheken
Naast boekpresentaties geeft Anneke schrijfworkshops Ontmoet een
schrijver en start je eigen boek! in boekhandels, scholen en bibliotheken (8-13
jaar). Een dergelijke workshop is door haar al op vele plaatsen gegeven en steeds
enthousiast ontvangen.
De workshop duurt anderhalf uur en bestaat uit de volgende onderdelen
waarin kinderen leren hoe een verhaal tot stand komt.
- Hoe kom je op een idee?
- Leer je hoofdpersoon echt kennen
- Verzin een verhaal met een kop en een staart.
Het is een afwisselend geheel van luisteren naar stukjes uit spannende
verhalen waarbij de kinderen meedenken over de afloop van een verhaal,
fantaseren bij voorwerpen uit een geheimzinnige koffer, zelf vertellen en zelf
schrijven. Na afloop hebben ze al een begin gemaakt met hun eigen verhaal dat
ze thuis kunnen afschrijven. Ook mogen ze hun verhaal voor tips nog een keer
naar Anneke mailen. Afhankelijk van de interesse van de boekhandel, kan een
schrijfwedstrijd, uitgave van een boekje of voorleesmiddag na de workshops
georganiseerd worden.
In overleg met Anneke kan een programma worden samengesteld.
Informatie:
- Telefonisch
Uitgeverij Holland: 023-5323061
Anneke Wiltink: 0118-501700
- Via e-mail:
Uitgeverij Holland: info@uitgeverijholland.nl
Anneke Wiltink: awiltink@zeelandnet.nl
- Via de website www.annekewiltink.nl
(zie ook het ‘filmpje’ van de bibliotheek Vlissingen onder
‘Schrijfworkshop’)

Anneke Wiltink is de schrijfster van de spannende kinderboeken Het
gebarsten kompas en De Verboden Vallei (Uitgeverij Holland).
Daarnaast schrijft ze regelmatig korte verhalen voor BoekieBoekie
(Uitgeverij Autoped), in verhalenbundels en voor educatieve
(school)methodes (zoals Trefwoord, Uitgeverij SGO).
In 2004 werd ze genomineerd voor de 'Bibliotheek Nijmegen
Literatuurprijs'. In 2006 kende de Leeuwarder kinderjury de eerste prijs toe
aan Het gebarsten kompas.
Ze geeft schrijfles aan kinderen en volwassenen en ze bezoekt regelmatig scholen en
bibliotheken met vertelvoorstellingen.
Sinds een aantal jaar woont Anneke met haar man en drie kinderen in Veere en werkt ze
als schrijfdocent in Middelburg.
Meer informatie is te vinden op: www.uitgeverijholland.nl
Het gebarsten kompas
Anneke Wiltink
'Ik gris het kompas naar me toe. Het is vies. Het lijkt wel of iemand er bovenop is gaan
staan. Met mijn mouw veeg ik het schoon. Er zit aarde aan het leren bandje. En een
barst in het glas! Een barst in het kompas van mijn vader. Het kompas waar nooit
iemand aan mag komen. Ik zie in gedachten het lachende gezicht van mijn vader voor
me. ‘Het brengt me weer thuis.’
Om me heen is het stil. Ik hoor alleen mijn eigen ademhaling. Hoog en snel.’
Jorres vader is vertrokken voor een gevaarlijke expeditie naar een ver land. Als Jorre zijn
kompas vindt met daarin een raadselachtig briefje, vreest hij dat er iets is gebeurd. Waar
is zijn vader eigenlijk naartoe en waarom is iedereen zo zwijgzaam over de expeditie?
‘Een heerlijk speurverhaal(…). Voor alles is gezorgd: een verdwijning,
een geheime schat, verdachte volwassenen en natuurlijk twee
heldhaftige kinderen.’
Trouw over Het gebarsten kompas.

De Verboden Vallei
Anneke Wiltink
Jorres vader werkt in het verre Uretan als bodemonderzoeker en hij heeft
beloofd dat Jorre en zijn vriendin Roos mee mogen met zijn volgende
expeditie. Maar wat een gewone vakantie zou moeten worden, verandert in
een gevaarlijke zoektocht als blijkt dat Jorre in een opwelling iets heeft
meegenomen waar iedereen in Uretan bang voor is: een beeldje van Zodi, de
god van het Verdwijnen… Er zit niets anders op dan het beeldje terug te
brengen naar de plek waar het oorspronkelijk vandaan komt: de tempel in de
Verboden Vallei. Maar daar is nog nooit iemand levend vandaan gekomen…
‘Dit spannende boek kun je niet zomaar wegleggen.’
Nederlands Dagblad over De Verboden Vallei

