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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

Kirjoittajan VinkkiPiilo →

 Uutiskirje joulukuu 2021 

 

Kurssikirjeen aihe: draaman kirjoittaminen
ja asettelut
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 aiheena on draaman kaari tarinassa

Olen aiemmilla Draaman kerroilla käsitellyt aihetta kolmesta eri näkökulmasta:

Sankarin myyttinen matka (10/2019)

Menestyneen draamakässärin salaisuudet (6/2020)

Draaman kaari tarinassa (8/2021)

Kannattaa käydä lukemassa Kirjoittajan VinkkiPiilosta nuo aiemmat kirjeeni niin
osaamisesi täydentyy mukavasti ja draaman kaari hahmottuu varmasti.

Muistathan aina, että kaikki muutkin aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten omasta,
maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta! 

Muista salasanasi author1
 

 

 

Draaman kirjoittaminen - asettelut
Draamaa kirjoitetaan eri muotoon kuin proosaa. Tähän opetteluun on olemassa hyviä ilmaisia
käsikirjoitusohjelmia, jotka voit ottaa käyttöösi heti ja ilmaiseksi! Ohjelma pakottaa sinut
kirjoittamaan vaadittujen asettelujen mukaisesti ja käyttämään näitä draamakirjoittamisen
muotoja:

kohtauksen otsikko
toiminta
henkilöhahmon nimi
sulkumerkit
dialogit
siirtymät
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Writerduet käyttöösi ilmaiseksi →

  

Allaolevan esimerkin olen tehnyt elokuvakäsikirjoittamisen Writerduet-ohjelman ilmaisversioon
(dramatisointi YA-kirjastani Pelletaivas).
 

  

 

Sinun vuorosi!
Draaman kirjoittaminen

Käy lukemassa aiemmat kirjeet VinkkiPiilosta - niistä saat lisäoppia draaman kirjoittamiseen.

  

Draaman asettelut

Kokeile draaman muotoa vaikka huviksesi! Ota mallia kuvasta tai kokeile asiaa ilmaisella
ohjelmalla. Ohjelmia on useita, voit käydä selaamassa vaihtoehtoja, mikäli valmiin ohjelman
käyttö kiinnostaa.

PS: itseäni oppimisessa auttoi,kun elokuvakäsikirjoittamisen kurssilla välitehtävät oli pakko
tehdä ohjelmaan. Siirtyminen proosan vapaasta kirjoittamismuodosta pakotettuun draaman
tyyliin tökki ensin, mutta alkoi sitten sujumaan kun ohjelma pakotti käyttämään formaattia eikä
omia vapauksia saanut käyttää ;)
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Käsikirjoitusohjelmia, Anders
Vacklinin vinkit →

 

  

 

Lue blogista lisää!

Tässä bloggauksessani lisää draaman
kirjoittamisesta ja Erkin viisi vinkkiä

näytelmän kirjoittamiseen

Kätteni kautta armaani on
kaksinäytöksinen romanttinen

rikosnäytelmä poromiehen kuolemasta,
kuoleman syyn tutkinnasta ja sitä

seuranneista tapahtumista. Teos haastaa
lukijan pohtimaan eutanasian oikeutusta

silloin, kun rakkain kärsii ja kivusta on
vain yksi ulospääsy.

Miten teksti sai alkunsa ja miten Erkistä
tuli näytelmäkirjailija?

 

Lue lisää blogista →

 

 

  

 

Jos haluat opiskella
lisää

Käsittelen draaman kirjoittamista
syvemmin tässä TärppiTallenteessa!

 

TärppiTallenne AK Kustannuksen
Kaupasta →

 

Kun opit yhden muodon (vaikkapa elokuvakäsikirjoittaminen), luontuu näytelmien ja
kuunnelmien kirjoittaminen pienillä asettelumuutoksilla helposti. Niistä lisää seuraavissa
Draaman kurssikirjeissä!

Nappaa vinkkejä eri käsikirjoitusohjelmista tästä Andres Vacklinin blogista
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Lue lisää 2022 kursseista! →

 

Tammikuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje

PS: vuoden 2022 Kirjoita Paremmin
-kursseja julkistettu!

  

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

 

Pssst...! Iloisia uutisia
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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