
DRAAIBOEKEN

De betere moderator herken je aan zijn draaiboek. 
 - Karin Struyf -

Een pakkend levensverhaal schrijven is één, het kunnen aanwenden als basis van een 
volledig, professioneel draaiboek is ook een kunst. 
Een uitvaartplechtigheid wordt immers samengesteld uit verschillende elementen: 
muziek, het vertonen van foto’s of filmpjes, persoonlijke bijdragen van familie en vrienden,
regieaanwijzingen voor het uitvaartteam en niet te vergeten: 
de ceremoniële gebruiken en handelingen.

Voor wie louter werkt met basisteksten en bestaande gedichten, is het samenstellen van een draaiboek geen groot 
vraagstuk. Het knip- en kleefwerk komt in een vaste, geijkte volgorde, de naam van de overledene erbovenop en klaar. 
Wie echter het betere werk nastreeft, heeft intense arbeid voor de boeg en gaat met meer aan de slag dan gewoon 
een schaar en een rolletje tape.  

Het verschil tussen een doorsnee-voorganger en een professioneel moderator ligt niet alleen in diens talent voor 
communicatie, schrijven en spreken, ook in het vakkundig kunnen compileren en reviseren van alle elementen. Een 
goed vervlochten rode draad bepaalt de beleving van families en nabestaanden en stimuleert de positieve 
samenwerking tussen moderator en uitvaartteam. 
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HET DRAAIBOEK ALS RODE (lei)DRAAD
VAN EEN UITVAARTPLECHTIGHEID €     1   9   5   ,  -   *

Doel
Het optimaliseren van de output tijdens uitvaartplechtigheden en het faciliteren van goed teamwork.  



Doorlooptijd:                  1 dagdeel, telkens op donderdagavond

Moeilijkheidsgraad:               

Data 2021*:                    28/10 - 16/12, telkens van 18u-22u

Data 2022*:                     => www.studiodnl.be

Locatie:                           StudioDNL - DNL.Vlaanderen
                                         P/A Interescaut
                                         Interescautlaan 100
                                         2620 Schelle

Prijs (2021):                     €195,- incl.BTW/PP

•welkomstwoorden schrijven

•groeperen van de elementen

•inhoudelijke revisie van eigen materiaal en inbreng derden

•structureren draftversie

•overzicht van afspraken, taken en handelingen

•finaliseren en aanwenden draaiboek
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* = mits minimale groepsgrootte bereikt. 

Meer weten? info@studiodnl.be  +32-(0)486 987 899 

METHODE
Deelnemers starten met een levensschets die hen daags voor de cursus wordt 

gemaild. Deze schets wordt aangewend als basis om, tijdens de cursus 
en met alle elementen die er gaandeweg aan worden toegevoegd, 

een professioneel draaiboek klaar te stomen. 

SCHRIJF JE IN OP  www.studiodnl.be

info@studiodnl.be  
www.studiodnl.be

StudioDNL / DNL.Vlaanderen
Interescautlaan 100 - 2627 Schelle


