Workshop interviewen door Brigit Kooijman
Voor journalisten en tekstschrijvers die zich willen bekwamen in het portretterende
interview.
Ben je journalist en wil je het interviewen beter in de vingers krijgen? Heb je een
schrijvend beroep buiten de journalistiek en wil – of moet - je ook weleens
portretterende interviews maken, maar ben je nog wat onzeker? Interviewen is voor
20 procent talent en voor 80 procent oefening. Als je weet hoe je je moet
voorbereiden, wat je wel en niet moet doen om de juiste atmosfeer te scheppen, hoe
je een vraaggesprek opbouwt en hoe je ervoor zorgt dat je de regie houdt, dan haal je
het maximale uit je interview.
Tijdens de workshop interviewen van Brigit Kooijman ontdek je hoe je ervoor kunt
zorgen dat je na een interview altijd met een verhaal thuiskomt. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden bespreken we de 10 geboden van het interviewen, de do's en
don'ts. Er is veel ruimte voor vragen van de deelnemers, en het is ook de bedoeling
dat die met elkaar in gesprek gaan over hun eigen interviewervaringen.
In de tweede helft van de workshop train je je interviewvaardigheden aan de hand
van praktische opdrachten. Je krijgt een beter beeld van waar je sterke punten liggen
en wat je nog moet oefenen. Aan het eind van de dag ben je toegerust om een
volgende stap te maken in je carrière als interviewer!
Brigit Kooijman is freelance journalist en heeft tien jaar ervaring als interviewer bij
onder meer de Volkskrant en NRC Handelsblad. Ze is autodidact in de journalistiek
en heeft het vak dan ook - met vallen en opstaan – in de praktijk geleerd. Zie ook
www.brigitkooijman.nl.
De eerstvolgende workshop wordt gehouden op vrijdag 21 mei 2010 in de
bibliotheek van het Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10, 2011 CV, Haarlem
(www.rosenstockhuessyhuis.nl).
Aanvangstijd 10.00 uur, einde circa 17.00 uur. Halverwege lunchpauze. De kosten
bedragen €195,- (btw niet van toepassing). Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8.
Schrijf je in door €195,- over te maken op gironummer 5223191, t.n.v. B.A.D.
Kooijman, Haarlem.
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