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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

Tärpit - tutustu puhujuuksiin →

 Uutiskirje huhtikuu 2022 

 

Kurssikirjeen aihe: runon puhujuus
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 opit lisää runon puhujuudesta ✍ 

 

 

Kuka runossasi puhuu?

Usein runojen kirjoittamisessa – etenkin teini-iässä ja rakkausrunoissa –
korostuu minä-kertoja ja kirjoittajan oma ääni. Ensimmäiset runot tulevat
helpoiten ehkä tunnustuksellisina ja minä-muoto toistuu kaikissa runoissa.
Kyseessä on ns. keskeislyyrinen puhuja.

Voit saada runoihisi aivan uutta potkua, kun vaihtelet näkökulmaa 3.persoonaan (hän) tai
sinä-muotoon.

Voit myös kirjoittaa runon, josta ei saa selvää kuka puhuu (kaikkitietävä kertoja tai
sivustakatsoja).

Lukijalle näkökulman vaihdos on virkistävää, ellei kyse ole kokoelmasta, jossa minä -muoto on
ehdottoman oleellinen valinta. Jos kaikki runosi ovat keskeislyyrisiä, voivat ne pidemmän päälle
puuduttaa lukijaa eikä samaistuminen tai runojen tulkinta omaan elämään ole niin helppoa

  Seuraavissa tärpeissä on esimerkit näistä puhujista:

Havannoiva kertoja
Puhuttelu
Sinä
Dialogi

  

Klikkaa Tärpit ja tutustu erilaisiin puhujuuksiin! Tärpit olen valinnut kokoelmistani Kaamoksen
herättämä ja Kaikki ihosi kyyneleet

 

  

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/BXw97q2U6/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/NGM9UvqaFwiV/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
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Sinun vuorosi -
kokeile eri
puhujuuksia

Versioi runoa - harjoittele
puhujuuksia

Kirjoita runo keskeislyyrisestä minä- näkökulmasta. Voit myös ottaa esille yhden
lempirunoistasi, jossa on minä-puhuja.

1 Harjoitus

Muuta runo hän -muotoon. Havannoi, miten runo muuttuu?

2 Harjoitus

Muuta runo sinä -muotoon. Havannoi, miten runo muuttuu?

3 Harjoitus

Muuta runo sivustakertojan (kaikkitietävä havannoija) näkökulman muotoon. Havannoi,
miten runo muuttuu?

4 Harjoitus

Lue eri versiot: mikä muoto on lopulta kiinnostavin? Testaa vaikka kaverilla!

 

 

  

 Jos haluat opiskella
lisää

Puhujuus liittyy yhtä lailla runouteen
ja proosaan. Tässä

TärppiTallenteessa sukelletaan
syvemmälle aiheeseen!

Kurssilaisten reittaus: erinomainen
4,7 (asteikolla 1-5)

  

OHJELMA Näkökulmat ja kertojaratkaisut

1. Kuka puhuu?
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2. Kertojavaihtoehtoja

3. Tärpit ja työkalut kirjoittajalle
 

TärppiTallenne Näkökulmat ja
kertojaratkaisut →

Kirjoittajan VinkkiPiilo →

 

  

Surffaa sivuille! →

 

Ensi kuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Välillä muistan sinua seuraavilla

  

Blogikimara: jokaisen kuukauden lopussa hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi,
valmiiksi teemoittain koottuna
VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla tai joistain muista
ajankohtaisista mahdollisuuksista kirjoittajalle
Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -kurssilaisille

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

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

 

Ota yhteyttä!  Kotisivut
Päivitä yhteystietosi

 

Muistathan Kirjoittajan VinkkiPiilon?
Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten omasta, maksuttomasta
Kirjoittajan VinkkiPiilosta! 
 
 
Muista salasanasi author1
 

 

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/7akDaZ/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/qiJYVm/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/orCgN3/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/RI5X8V/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/wS2eBT0WgaVt/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/AsrIlc/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
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Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

Kerro kaverille

    

 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

mailto:anne@kirjoitaparemmin.fi
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/lJFSmW8yt/MjM5OTgyODkyfDQ3NDQyN3wxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
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