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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

  

 

Minuuttinovelli vai
raapale?
Ensin pieni teoriatärppi jos
knoppitieto kiinnostaa:

Raapale on tasan sadan sanan
mittainen kertomus.

Minuuttinovellissa sanoja voi olla hieman enemmänkin. Useat ovat
rutkasti enemmän kuin sata sanaa pitkiä. Silti ne ovat nopeasti luettavia, josta
myös nimitys "minuuttinovelli" tulee.

Tärpit kirjoittamiseen:

Otsikko on tärkeä ja osa tekstiä. Satsaa siihen! Voit miettiä otsikkoa näillä kysymyksillä:

• mitä lisää tai uutta otsikko tuo tarinaan?

• voiko otsikko sisältää "vastauksen" johon tarinaan vain viitataan?

Lyhyt muoto vaatii kurinalaisuutta. Tiukka rakenne ei anna tilaa liirumlaarumeille. Valitse
käännekohta ja sijoita se tarinan keskivaiheille, kultaiseen leikkaukseen (2/3) tai yllätä lukija
loppuratkaisun käännekohdalla.

 

 Kirjoita Paremmin syyskuun KURSSIKIRJE syyskuu 2022 

 

Kurssikirjeen aiheena raapaleet ja
minuuttinovelli
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!

Viimeksi käsiteltiin täysimittaista novellia. Tällä kertaa aiheena on novellin
lyhyenläntä muoto: minuuttinovellli ja raapale

 

 

Kuuntele minuuttinovelli
Tästä voit kuunnella Jukka Aalhon minuuttinovellin Laihaa mehua
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Kuuntele minuuttinovelli →

 

  

Lue lisää →

 

Opi parhailta - István
Örkény
István Örkényn Minuuttinovellien maailma on absurdi
ja groteski, sen asukkaina on mm. riisiryynejä,
tulppaaneja ja lumiukkoja.

Örkény on tiivistämisen mestari.

Opi parhailta - kysy kirjaa kirjastostasi tai hanki
omaksesi!
 

 

 

  

Lue lisää ja julkaise oma
minuuttinovelli! →

 

Haluatko julkaista
omia
minuuttinovelleja?
Tällä sivustolla se on mahdollista: luo
helposti oma Minuuttinovellit.fi -
kirjoittajasivusi ja ala julkaista lyhytnovelleja!

Täältä löydät myös muiden kirjoittamia tarinoita :)
 

 

 

  

Sinun vuorosi -
kirjoita
minuuttinovelli tai
sadan sanan raapale
Tältä lyseo.org -sivulta bongasin
mainion tavan inspiroitua ja harjoitella tiiviitä, lyhyitä tarinoita!

"Valitse kymmenestä vaihtoehdosta mielenkiintoisin. Kirjoita minuuttinovelli,
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Lisää aiheita täältä! →

 jossa käytät kaikkia kolmea elementtiä tekstissäsi. Kirjoita räväkkä alku ja
yllättävä lopetus. Ole dramaattinen, ivallinen, romanttinen tai jotain muuta."

Valitse kolme elementtiä vaikkapa näistä:

1. Rikkinäinen rannekello, salmiakkipastilli ja hali, joka menee liian pitkälle
2. Ärsyttävä pomo, bikinit ja tekaistu sairaus
3. Leirituli, huuto ja pieni valhe, joka suurenee

 

 

 

  

 

Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7 - katso
alta video, miten pääset
VinkkiPiiloon!

Muista salasanasi author1

 

Katso tästä ohjevideo! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →

 

  

 

Lokakuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Tulossa myös lisää ideoita ja
inspiraatiota, jotta sinä voisit
kirjoittaa paremmin!

Muistan aika ajoin sinua seuraavilla

• Blogikimara: jokaisen kuukauden lopussa hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi, valmiiksi
teemoittain koottuna

• VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla
 

  

  

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/hYWcA13oG/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/hYWcA13oG/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/Q4foTcMrm/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/Q4foTcMrm/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/PN6F88/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/PN6F88/MjQxNDIyNDYzfDUwNzY0M3wxNTg3OTZ8NjgxMw%3D%3D


Hei Anne! Uusi kurssikirje - aiheena minuuttinovelli ja raapale

https://ak-kustannus.creamailer.fi/email/6316007cc63b4?u=MjQxNDIyNDYzOjUwNzY0MzoxNTg3OTY%3D[7.9.2022 11.57.46]

Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

• Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -kurssilaisille

• Uutta - tiedot kaikista uutuuksista aina ensin kurssilaisille!

Jos et halua minulta enää postia: skrollaa vain kirjeen loppuun ja klikkaa linkkiä Poistu
postituslistalta - jos joskus tulet katumapäälle, laita minulle viestiä, niin lisään sinut uudelleen
listoille!

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

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne
 

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 Avainlippu
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 :)

 

  

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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