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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

  

 

Huumori
kirjoittamisessa
Huumoria voit löytää eri
muodoissaan kaikista luovan
kirjoittamisen lajeista:

• Proosa: veijaritarinat, anekdootit ja vitsit, chick lit ja feel good -kirjallisuus
• Draama: komediat ja farssit
• Tietokirjoittaminen: luova tietokirjallisuus, pakinat
• Runous: limerikit
  

  

 

 

 Henkilöiden
karrikointi huumorin
keinona
Henkilöiden karrikointi on yksi tehokas
tapa lähteä kirjoittamaan huumoria. Jotta
huumoria syntyy, tarviset ristiriitoja ja
konfliktin: tämä syntyy vain, jos sinulla on
riittävän erilaisia ja teräviä persoonia.

Olen itse käyttänyt henkilöiden karrikoinnin
apuna Arkkityyppejä mm. omassa chick-lit
teoksessani Missiona mies (AK Kustannus
2019, Me Naiset jatkokertomus 2020,

 

 Kirjoita Paremmin helmikuun KURSSIKIRJE  

 

Kurssikirjeen aiheena huumorin
kirjoittaminen
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 juonikuvauksen eli synopsiksen kirjoittamista. Nyt aiheenamme on
huumorin kirjoittaminen :)

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/s6r2UOU8TINn/G6m6GZbfxdG1syEB9hj4z
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äänikirja Saga EGMONT 2023 mm. Storytel,
Bookbeat).

 Ota avuksi Arkkityypit
Joko olet löytänyt Arkkityypit avuksesi henkilökuvaukseen? Arkkityyppejä on
seitsemän, juuri sopiva määrä romaanin keskeisen henkilögallerian
rakentamisen avuksi. Arkkityypit ovat:

1. Taitaja
2. Tarinoija
3. Avustaja
4. Pappi
5. Soturi
6. Kuningas  
7. Tutkija  
  

Laitan tähän alle sinulle helposti ladattavaksi aiemman kurssikirjeen,
josta pääset lukemaan lisää Arkkityypeistä.

• lue kurssikirje

• valitse kaksi mieleistäsi Arkkityyppiä ja

• palaa tekemään laatimani kirjoitusharjoitus!

  

PS: Jos et saa tiedostoa auki alta, se löytyy myös Kirjoittajan VinkkiPiilosta
Draaman alta kun skrollaat sivua alas kohtaan Sukella päähenkilöön -
kurssikirjesarja.
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Opiskele Arkkityypit tästä
kurssikirjeestä! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →

Lue lisää Taitajat -arkkityypistä tästä blogiartikkelista! →

 

   

Sinun vuorosi -
kirjoita humoristinen
kohtaus!

Kirjoita 10 minuuttia
kohtausta, jossa sanailee
kaksi arkkityyppiä napit vastakkain.

Liioittele valitsemiesi arkkityyppien ominaisuuksia ja piirteitä - karrikoi, vedä
överiksi!

 

 

  

 

Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7

Muista salasanasi author1

 

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →

Sieltä löydät kaikki yhdeksän henkilökuvauksen työkalua! Muistathan
hyödyntää Kirjoittajan VinkkiPiiloa, se on Kirjoita Paremmin -kurssilaisille
maksuton ja käytössäsi aina 24/7. Muista salasanasi: author1.
 

  

  

  

 Huumorikurssin antia :)  

 Huumorilimerikki by Tuula  

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/s4rhENgOA/G6m6GZbfxdG1syEB9hj4z
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/PN6F88/G6m6GZbfxdG1syEB9hj4z
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/xuF2FKw/G6m6GZbfxdG1syEB9hj4z
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Seuraava huumorikurssi →

 

  

Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Maaliskuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Muistan aika ajoin sinua seuraavilla

  

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

• VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla
• 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

 

 

Taannoisella huumorikurssilla saimme taas hörähdellä naurusta. Tässä
tämän kurssikirjeen kevennykseksi Untisen Tuulan limerikkitehtävän tulos
kurssimme päätteeksi :)

Opettaja Anne kurssilaisille pauhaa

huumor'juttuja halkipoikki jauhaa                

harjoitusten taika

lyhkänen on aika                                       

lopussa tarjoo kapustaa ja kauhaa

  

- Tuula
 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/q1FCndDCwfb/G6m6GZbfxdG1syEB9hj4z
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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 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 :)

 

  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

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

mailto:anne@kirjoitaparemmin.fi
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