
Is je boekhandel, bibliotheek, school, festival en theater wegens corona 
gesloten of mag je slechts beperkt publiek ontvangen? Kijk welke manieren 

er toch nog zijn om schrijvers en lezers elkaar te laten ontmoeten!
Online workshops
De schrijver geeft een 
virtuele, interactieve schrijf- 
of spoken word workshop 
waarin met opdrachten wordt 
gewerkt. 

De schrijver leest voor 
Vanuit hun werkkamer lezen auteurs 
voor uit hun eigen werk en nemen 
zo het publiek mee op een literaire 
reis. Een unieke kans om snel kennis 
te maken met een brede groep 
schrijvers, van bestsellerauteurs tot 
debutanten.

Een schrijver ontmoeten in coronatijd?
Dit zijn de mogelijkheden!

Zonder publiek / onlineBeperkt publiek / op locatie 

deschrijverscentrale.nl

#boeknujeschrijver

schrijveropjescherm.nl

Tips voor een succesvolle online 
activiteit met een schrijver 

 »Plan vooraf een technische doorloop in en be-
kijk met de schrijver of de videotool, webcam 
en de microfoon werkt en of beeld en geluid 
goed is. Een ICT’er of collega met technische 
kennis kan daarbij handig zijn

 »Maak het programma gevarieerd en niet te 
lang, zodat je publiek geconcentreerd blijft

 »Zorg dat er interactie met het publiek is door 
vragen te stellen, een korte opdracht uit te 
laten voeren of gebruik van de chatfunctie

 »Bespreek vooraf of opname van het interview 
of de lezing is toegestaan en hoelang het op 
welk kanaal online mag staan

Een schrijver filmen voor een 
livestream
De schrijver komt naar een boekhandel, 
bibliotheek of theater voor een beperkt publiek 
dat is toegestaan en wordt daar gefilmd voor de 
livestream die iedereen kan volgen. Zo kan de 
interviewer na een introductie vragen stellen aan 
de schrijver, de schrijver kan (kort) voorlezen en 
vragen van bezoekers beantwoorden, ‘live’ via de 
chat of vragen die vooraf zijn gemaild.

Schrijver bij een beperkt 
publiek op locatie
Is een beperkt publiek toegestaan? 
Dan kan de schrijver een lezing geven, 
waarbij het toegestane aantal bezoekers 
aanwezig is. Na een korte pauze kan een 
volgende groep bezoekers plaatsnemen. 
Ook is het mogelijk om meerdere 
schrijvers te boeken en de schrijvers 
te laten rouleren over verschillende 
ruimtes met publiek.

Online leesclub
De leden van een leesclub stellen 
via een online meeting – mogelijk 
met een moderator - vragen aan de 
auteur van wie ze gezamenlijk een 
boek hebben gelezen.

Een persoonlijk 
filmpje van de 
schrijver
De schrijver neemt een 
filmpje op speciaal voor jouw 
klas, school, bibliotheek of 
programma. Dat kan ook op 
een speciale locatie en met 
antwoorden op vragen over 
bijvoorbeeld zijn werk of een 
bepaald thema die vooraf 
worden verzameld.

Lezing over een thema
Een online lezing over een specifiek 
thema? Ook zo’n webinar kan een 
auteur verzorgen, over uiteenlopende 
en actuele onderwerpen.

Een schrijver op je scherm 
De schrijver geeft vanuit huis, boekhandel, 
bibliotheek of klas online een lezing via 
het scherm. Een interview of tweegesprek 
waarbij de auteur thuis is en de interviewer 
elders is, is natuurlijk ook mogelijk. Ideaal 
wanneer de schrijver niet kan of mag reizen 
of in het buitenland is.

Veilige signeersessie
Veilig signeren op locatie? Dat kan, 
op veilige afstand van 1.5 meter 
en achter plexiglas, eventueel 
in combinatie met een online 
speeddate. Maar de schrijver kan 
ook vooraf of achteraf boeken 
signeren, of op een oplegvel dat 
in het boek wordt gelegd. Buiten 
signeren is soms ook mogelijk, of 
vanuit de etalage!

https://www.deschrijverscentrale.nl
https://www.schrijveropjescherm.nl

