Waarom in opdracht levensverhalen schrijven?

Omdat in ieder klein verhaal een groot verhaal schuilt. Het is waardevol als uw
levensverhaal niet verloren raakt. Toen Geertje Paaij de familiegeschiedenis van haar
ouders onderzocht, ervaarde zij het als een enorme verrijking om hun verhaal in een
boek vast te leggen.
Geertje ervaart het als een mooie opdracht om ook uw levensboek te maken.
De vorm waarin zij schrijft, is de ik-vorm. Hierdoor blijft het verhaal zo dicht mogelijk
bij u, de verteller.

Een levensverhaal bevat veel persoonlijke informatie. U moet het volste vertrouwen hebben
dat uw verhaal bij Geertje in goede handen is.
Daarvoor is een vrijblijvend kennismakingsgesprek belangrijk: het moet ‘klikken’. Pas daarna
beslist u of u het Geertje toevertrouwt uw levensboek te schrijven.
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Voorbereiding:


Maak van tevoren een lijst met hoogte- en dieptepunten uit uw leven en denk na of u
die wilt terugzien in een tijdsverloop of opgebouwd rondom onderwerpen zoals het
ouderlijk huis, opvoeding, school, huwelijk, werk, enzovoorts.



Blader in uw fotoalbums, lees dagboeken, brieven, aantekeningen in agenda’s.



Praat met familie en anderen over vroeger.



Zoek foto’s bij elkaar die voor uw verhaal van belang zijn en schrijf er onderschriften
bij.



Laat niet alleen uw verleden de revue passeren, maar ook het heden en de toekomst.

Om u op weg te helpen, kan Geertje u een vragenlijst toezenden.

Ghostwriting
Heeft u ambities om uw unieke verhaal wereldkundig te maken via een boek en wilt u dat bij
iedere boekhandel uw boek is te bestellen?
Zie bijvoorbeeld boeken zoals ‘Lieveling’ van Kim van Kooten of ‘Als afscheid pijn doet’
van Maria Genova.
Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Zie het kopje ‘maatwerk’.
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PAKKETTEN
Basis: globale vertelling
-

Boek van 60 pagina’s – 8.000 woorden (incl. 30 zwart/wit foto’s)

-

4 uur interviews

-

30 paperback exemplaren (extra exemplaren op aanvraag)

-

Vormgeving (cover en binnenwerk) en productie

-

Cover in full colour met uw foto (met mat of glanzend laminaat) en toepasselijke
quote

-

Basisredactie

-

Correcties in 2 conceptrondes en 1 drukproef

-

Levertijd 7 weken na het laatste interview

Prijs: € 2250,00 incl. BTW, exclusief reiskosten o.b.v. openbaar vervoer. Voor
reistijd langer dan 1 ½ uur (enkele reis) geldt een uurtarief van € 60,--.

Basis+: inzoomen op details in uw levensloop
-

Boek van 90 pagina’s – 13.000 woorden (incl. 40 zwart/wit foto’s)

-

6 uur interviews

-

30 paperback exemplaren (extra exemplaren op aanvraag)

-

Vormgeving (cover en binnenwerk) en productie

-

Cover in full colour met uw foto (met mat of glanzend laminaat) en toepasselijke
quote

-

Uitgebreide redactie

-

Correcties in 2 conceptrondes en 1 drukproef

-

Levertijd 9 weken na het laatste interview

Prijs: € 3.000 incl. BTW, exclusief reiskosten o.b.v. openbaar vervoer (enkele reis).
Voor reistijd langer dan 1 ½ uur geldt een uurtarief van € 60,--.
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Compleet: alle facetten van uw leven
-

Boek van 130 pagina’s – 20.000 woorden (incl. 50 zwart/wit foto’s)

-

9 uur interviews

-

30 paperback exemplaren (extra exemplaren op aanvraag)

-

Vormgeving (cover en binnenwerk) en productie

-

Cover in full colour met uw foto (met mat of glanzend laminaat) en toepasselijke
quote

-

Grondige redactie

-

Correcties in 2 conceptrondes en 1 drukproef

-

Levertijd 12 weken na het laatste interview

Prijs: € 3.800 incl. BTW, exclusief reiskosten o.b.v. openbaar vervoer. Voor reistijd
langer dan 1 ½ uur geldt een uurtarief van € 60,--.

Maatwerk:
Als uw ambities verder reiken dan een boek dat bestemd is voor een beperkte kring, kan er
een oriënterend gesprek plaatsvinden over uw wensen en verwachtingen.
Houd er rekening mee dat een boek dat bij iedere boekhandel te bestellen is, een lange
aanlooptijd vergt (maximaal twee jaar). De kosten hiervan zijn minimaal € 10.000.
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