Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

AmbiFlits
Elk verhaal verdient een podium!
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Achtergrond
Maak kennis met onze Academie

Wat?
Stap voor stap je verhaal nog
mooier maken.

Waarom?
Jij wilt een verhaal dat prettig
leest, de lezer tot de laatste
punt boeit, taalkundig correct
is, levendige personages heeft,
met plezier leren.

Waar?
De digitale snelweg, via e-mail

Kosten?
Vanaf 500,00 excl. 21% btw.

Wie?
Jij en een persoonlijk redacteur.

RedactiePlus

Wanneer?
Het moment dat jij zegt: ‘Ja, dit
wil ik.’

Wie?
Iedereen die wil leren schrijven,
redigeren of (proef )lezen.
Wat?
Cursus (individueel)
Opleiding (max. vier cursisten)
Waar?
De digitale snelweg, via e-mail.
Bijeenkomsten op locatie

Opleiding

Wanneer?
Cursus: 1ste elke maand.
Opleiding: vier keer per jaar.

Wie?
Jij en een coach.
Wat?
Persoonlijke begeleiding naar
jouw behoefte.
Waar?
De digitale snelweg, via e-mail.
en/of telefonisch
en/of persoonlijk gesprek.

Coaching

Wanneer?
Elk moment dat jou schikt

Info: academie@ambilicious.nl

Waarom?
Jij wilt alle kneepjes van het
vak leren. Je wilt meer dan het
kunnen, je wilt het ‘waarom’
ontdekken, je wilt oefenen,
verfijnen tot je het beheerst.
Kosten?
Vanaf 350,00 excl. 21% btw.

Info: academie@ambilicious.nl

Waarom?
Jij voelt je nog onzeker over je
schrijven. Zelfstandig aan de
slag gaan, past niet bij je. Je wilt
het samen met iemand doen.
Kosten?
Vanaf 75,00 excl. 21% btw per
maand.

Info: academie@ambilicious.nl

persoonlijk, passend bij jou, praktisch tot de laatste punt.
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VerBeelding
Katrien Vranckx

Het verhaal achter de foto
Communiefoto’s maken, dat is waarschijnlijk niet de meest
spannende opdracht die er bestaat. Maar als het voor je petekind
is, doe je dat natuurlijk met plezier. Zij draagt het jurkje dat ik zelf
ook droeg bij mijn eerste communie.
Statief klaarzetten, belichting juist zetten, enkele testfoto’s maken
terwijl zij bezig waren met het kapsel in orde te krijgen… dit alles
leverde een onverwacht mooi en spontaan beeld op van mijn zus
en mijn petekind. Op het juiste moment afdrukken, als dat lukt
maakt het je dag helemaal goed! En eigenlijk waren we zelfs nog
niet begonnen aan de shoot :-)
Deze prachtige foto van mijn 2 schatten heeft absoluut mijn hart
gestolen!

Eenvoud in beeld en woord
Katrien Vranckx fotografeert vanuit passie,
ziel en hart. De eerste keer dat wij met haar
samenwerkten, was voor ‘Zie mij graag’, een
verhalenbundel van Rani De Mondt.
De tweede keer had Rani ons verleidt om het
onmogelijke mogelijk te maken: 22 modellen,
10 sets, 70 verschillende shoots. ‘Oh ja, wel graag

op één dag.’ Zonder Katriens scherpe oog voor
detail, concentratie, enthousiasme, onmogelijke
posities innemen voor het beste resultaat was het
onmogelijke nooit mogelijk geworden.
Met Katrien samenwerken is een dag
zonder woorden elkaar volledig begrijpen,
onverstoorbaar doorgaan en na afloop genieten
van het resultaat. Meer dan 2000 foto’s met
passie, ziel en hart.
AmbiFlits
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Mijn Verhaal
Ledigheid
Antonie Bergman
Een klik op de afbeelding brengt je naar de video.
of ‘naar de video’.
Wij hebben nog niet de oplossing gevonden dat een
link opent in een nieuw venster/tabblad. Heeft iemand
de gouden tip?

Video; © Peter van den Berg

In de verduisterde keuken zitten we precies zoals we vroeger zaten. Mijn vrouw Alice recht tegenover
mij, onze beide zoons links en rechts van mij tussen ons in en Evi, onze dochter, naast Jorik, bij Alice.
Wanhoop en angst ligt op hun gezichten. Ze huilen. Niemand wil dit samenzijn.
De jarenlange welvaart in ons gezin kent een prijs, door mij, in beschonken toestand ooit toegezegd,
aan een duister persoon in een donkere steeg.
Altijd heb ik geloofd dat het een droom was; echter het wezen dat in het midden gehurkt op tafel zit
is onvoorstelbaar levensecht.
‘Never think twice: just roll the dice!’ Het draait zich op zijn voeten naar mij toe, heft zijn hand en
houdt een hakmes dreigend in de lucht.
Ik knijp mijn ogen dicht, pers mijn lippen op elkaar en schudt mijn hoofd.
‘Nee, verdomme! Ik doe dit niet.’ Ik open mijn ogen en kijk het strak aan.
Zijn oranje ogen lijken me te doorgronden. Dierlijk zet het zijn hoofd met een korte beweging scheef.
Er verschijnt een satanische grijns op zijn gelaat. Met hoog opgetrokken wenkbrauwen, deint zijn
kop ritmisch op en neer, zichtbaar tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. Zijn grijns verandert in
verbetenheid. Als een bliksemschicht valt het hakmes uit de lucht; het staal blinkt in het kunstlicht en
doorklieft met een doffe “knak” de botten in mijn onderarm.
Ik schreeuw de ingehouden angst uit mijn lijf. Bloed stroomt sputterend uit mijn pols. Uit mijn
afgehakte hand rollen twee dobbelstenen en besef dat deze pijn niets is met hetgeen dat komen gaat:
ik heb een zwarte stip en een vijf geworpen.
Het wezen slaakt een opgewonden kreet en draait zich gehurkt om naar mijn dochter.
‘Ah, je oogappeltje.’ Het springt over Evi heen, legt een hand op haar schouder. Traag streelt hij met
een vinger over haar nek, langs haar oor: de aangeraakte huid kleurt pikzwart.
Evi siddert. Ze kijkt me smekend aan. Tranen rollen over haar wangen. De doek in haar mond smoort
slechts haar woorden. Met al mijn macht probeer ik me uit mijn onzichtbaar boeisel te bevrijden; ik
verbijt de pijn in mij huid, mijn spieren en pezen. Ik faal.
Geamuseerd neemt het wezen mijn worsteling waar en lacht honend. Grijnzend verwijdert het haar
monddoek. Evi’s hysterische gil snijdt door merg en been, resoneert op mijn vaderlijk instinct: geselt
mijn ziel.
Het zet een stap naar achteren. Elastisch rekt het zich boven haar hoofd uit, tot aan het plafond. In
de opgerekte huid zie ik oranjerode aderen lopen als lavastromen. Tergend langzaam opent het zijn
mond, groter en wijder. Zijn tanden zijn puntig als zaagbladen. Het buigt vloeiend voorover en schuift
zijn kaken over mijn dochter heen. Zijn tanden raspen over haar huid.
Alice valt flauw. Evi’s gegil verstomd in het lichaam van het wezen. Onze volwassen zoons staren mij
apathisch aan, als twee kleine peuters met waterige ogen en snot aan hun neus, alsof dat wat ze niet
kunnen zien er ook niet is.
Het licht springt aan. Het wezen is verdwenen. Ik verkramp. De stoel van Evi is leeg. Vanuit het
houtwerk kringelt rook omhoog, op de zitting liggen klodders oranjerode vloeistof over een tiental
diepe sporen in het hout. In de rugleuning gloeit een gebrandmerkte oranjerode vijf.
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