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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

Kirjoittajan VinkkiPiilo →

 Uutiskirje elokuu 2021 

 

Kurssikirjeen aihe: draaman kaari
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja paremman
tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio löytyy onnistumisten
kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Tällä kertaa aiheena on draaman kaari tarinassa

Olen aiemmilla Draaman kerroilla käsitellyt aihetta kahdesta hieman eri näkökulmasta:

Sankarin myyttinen matka (10/2019)

Menestyneen draamakässärin salaisuudet (6/2020)

Kannattaa käydä lukemassa Kirjoittajan VinkkiPiilosta nuo aiemmat kirjeeni niin
osaamisesi täydentyy mukavasti ja draaman kaari hahmottuu varmasti!

Muistathan aina, että kaikki muutkin aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten omasta,
maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta! 

Muista salasanasi author1
 

 

 

Draaman kaari
Parhaiten Draaman kaari hahmottuu mielestäni kuvasta. Näitä on useita, mutta tässä suosikkini
(lähde: Pedanet):

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/SgvQqs/MjM5OTgyODkyfDQxNDczNXwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/qiJYVm/MjM5OTgyODkyfDQxNDczNXwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/qiJYVm/MjM5OTgyODkyfDQxNDczNXwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/AsrIlc/MjM5OTgyODkyfDQxNDczNXwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
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Lue blogista lisää!

Tässä bloggauksessani esittelen Sankarin
matkan vaiheet, joiden avulla saat
rakennettua draaman kaaren tarinaasi.  

Tästä bloggaukseen →

  

 

Sinun vuorosi!
Harjoittele draaman kaarta tarinassa: olipa se lyhytproosa, novelli tai romaanikässärin luonnos.
Käy lukemassa aiemmat kirjeet VinkkiPiilosta - niistä saat vielä tarkemmat ohjeet kunkin
kuvassa olevan vaiheen aukikirjoittamiseksi.
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Jos haluat opiskella
lisää

Käsittelen draaman kirjoittamista
syvemmin tässä TärppiTallenteessa!

 

TärppiTallenne AK Kustannuksen
Kaupasta →

 

 

  

 

Ensi viikko on Kirjoittajan
VinkkiViikko! Mitä se
tarkoittaa?

Lähetän sinulle
arkipäivisin sähköpostin

(ensi viikon ma-pe), joissa esittelen tiiviisti ja kootusti
tulevan syksyn ja kevään Kirjoita Paremmin -kurssit ja
koulutukset napakoina infoviesteinä.

Pysy siis kuulolla ja seuraa postiasi jos kirjoituskurssit kiinnostaa :) Voit myös laittaa viestini
talteen ja lukea myöhemmin, kun sinulla on paremmin aikaa tai kun kirjoituskurssikynää alkaa
kutittaa!

HUOM: tulossa on kaksi maksutonta infoiltaa - niistäkin lisää tietoa ensi viikolla.

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

 

Pssst...! Iloisia uutisia
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)
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Ota yhteyttä!

Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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