
Skrivekurs med Ida Jackson høst/vinter 2022

Kursbeskrivelse til arbeidsgiver, veileder eller nærmeste leder som er ansvarlig for

kompetansehevingsbudsjettet

Skrivekurs med Ida Jackson er et unikt gjennomføringskurs for tekstproduksjon. Der alle

andre skrivekurs fokuserer på hvordan formulere bedre setninger, skrive bedre argumenter

eller lage ryddigere struktur, går Jacksons skrivekurs til roten av problemet: Skrivesperren

som forhindrer dyktige fagpersoner, solide formidlere, gode ledere og kompetente

medarbeidere å si det de faktisk vil si.

Kurset kombinerer kognitiv litteraturteori med forståelse av sentralnervesystemet for å

skape en trygghet i kroppen som muliggjør å skrive det du faktisk har på hjertet - og hjernen.

Med en blanding av teknikker fra coaching, stressmestring og de beste triksene fra

Hollywoods manusforfattere, er kurset designet for å gjøre deg modigere og mer disiplinert

uten å skremme deg eller slite deg ut.

Hvis du vurderer å kjøpe dette kurset til noen som skal fullføre en rapport, et

forskningsprosjekt eller gjennomføre et kommunikasjonsprosjekt med stor kreativ risiko, har

Studio Jackson over 600 kunder fra alle bransjer som har tatt kurset. Fra billedkunstere til

professorer, fra it-konsulenter til etablerte romanforfatteret: Kurset fungerer uansett hva

slags prosjekt det er du vil få gjennomført, fordi vi jobber med grunnleggende prinsipper for

kreativ prosess.

Det er likevel greit å tydeliggjøre at kjernen i kurset handler om å fullføre sin neste lange og

ambisiøse tekst. Fordi tekster som ikke skal publiseres med en gang krever en indre stamina

og evne til å heie på seg selv, ta selvstendige avgjørelser og stole på egen dømmekraft, utgjør

de kjernen i kurset. Det betyr ikke at den ansatte du kjøper kurset til, er nødt til å ha et

bokprosjekt de skal i gang med. Kurset lærer deg å utvide komfortsonen din kreativt. Enten

det er sosiale medier, podcast eller et innovasjonsprosjekt med ukjent resultat som ligger

foran den som skal ta kurset, vil teknikkene være godt egnet.

Kurset er mindre egnet til kandidater som er i innspurten av et langt manus og trenger

detaljerte tilbakemeldinger eller sjanger-spesifikke råd. Se vår liste over bedre egnede

ressurser for en avslutningsfase.
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Struktur og læreplan:

1. Åpnings-modulen: Forventningsstyring av kurset + hvordan hjelpe seg selv når man står

fast. Her lærer deltakerne den viktigste teknikken for et hvert selvdrevet prosjekt: Å plukke

opp tråden uten å kritisere seg selv sønder og sammen. Deltakerne lærer seg å bruke en

selvhjelpsmodell for egen-coaching til når de står fast, en teknikk som er universelt nyttig.

2. Målsetningsmodulen: Der deltakerne setter seg et skrivemål for kurset og hvordan velge

mål etter hvor man befinner seg i den skrivende prosessen. Her introduseres Hollywood-

klassikeren "morgensider" - et verktøy for daglig skrivepraksis. Skrivemålet jobbes med

gjennom hele resten av kurset.

3. Trygghetsmodulen: Der deltakerne lærer seg å hvile som kreativt virkemiddel, og hvordan

få sentralnervesystemet over i "reste & digest" gjennom enkle øvelser.

4. Tekstforståelsesmodulen: Der deltakerne lærer seg å skrive på helt andre måter, gjennom å

bruke moderne, kognitiv litteraturteori som utgangspunkt for teksten. De fleste skriveråd

stammer fra en tid der Freud var helt fersk, men nå vet vi helt andre ting om hjernen.

5. Gjennomføringsmodulen: Der deltakerne finner mer tid, mer energi og mer motivasjon til å

håndtere selve skrivejobben gjennom å utforske forholdet sitt til sosiale medier og annen

kontinuerlig stimuli, som evig podcast på øret. Denne modulen inneholder også enkle og

effektive teknikker for å prosessere heftige følelser som dukker opp i det kreative arbeidet.

6. Oxitoxyn-modulen: Denne modulen lærer voksne å leke på nytt gjennom å optimalisere for

oxitoxynproduksjon i det kreative arbeidet.

7. Meditasjons-modulen: Dette er den dypeste modulen i kurset, der deltakerne virkelig spør

hvorfor de gjør det de gjør.

8. Realitetsorienterings-modulen: Kurset avsluttes med konkrete råd om å ta skriveprosjektet

fra "manus" til "utgitt", med anbefalinger rundt selvpublisering, selvpromotering, stipender,

skatt og sosiale medier.
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Alle modulene består av ferdiginnspilte videoer og lydfiler deltakeren har tilgjengelig så lenge

kurset finnes.

Deltakeren får også tilgang på et nettsamfunn der de deler råtekst, erfaringer og

gjennombrudd med de andre som tar kurset.

I tillegg blir alle deltakere tildelt en mentorgruppe, en mindre gruppe som holder kontakten på

Slack og som holder jevnlige kollokviegrupper på Zoom der man diskuterer innholdet i

videoene.

Mentorene er håndplukkede kunstere og fagpersoner som har tatt kurset flere ganger, og som

er lært opp av Studio Jackson.

Jobben deres er å sørge for ekstra støtte og sosialt felleskap, samt svare på faglige spørsmål.

Målet er at alle deltakere skal komme i en mentorgruppe som er relevant for deres

skriveprosjekt.

Kurset strekker seg over 16 uker, to uker på hver modul.

Det er 8 direktesendte inspirasjonsforedrag med Ida Jackson, en i hver modul.

Tidspunktene for foredragene er tirsdager 20:00-22:00, som betyr at kursdeltakeren ikke er

avhengig av å få fri fra jobben for å delta på kurset.

Alt direktesendt innhold blir tatt opp og gjort tilgjengelig i kursportalen, som betyr at alle kan

delta, uavhengig om tidspunktene passer.

Det blir besøk av forfatter eller gjesteforeleser i tillegg til foredragene med Jackson.

Disse blir i modul 2, 3, 5, 7 og 8.

Forfatterne deler sin egen skriveprosess, gjesteforeleserne utdyper innholdet i kurset.

Det er mulig å stille spørsmål til foredragsholderne.

Alle foredrag blir tatt opp og tilgjengeliggjort i kursportalen etterpå.

I modulene 4 og 6 blir det live skriveøvelser med Jackson eller ansatte i Studio Jackson på

Zoom, der man får skriveoppgaver på direkten, skriver og leser høyt i breakout-rooms. Det vil

også være ukentlige skriveoppgaver i nettsamfunnet i kursperioden.
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I tillegg til mentorgrupper, inspirasjonsforedrag, gjestelærere og live skriveøvelser, vil alle som

melder seg på skrivekurset, få tilgang på Studio Jacksons barnebokkurs og billett til den

digitale barnebokfestivalen Studio Jackson kjører i februar. Barnebokkurset har tidligere hatt

over 150 deltakere, og er basert på Ida Jacksons metode for å skrive de bestselgende

Brillebjørn-bøkene.

De får også tilgang til Studio Jackson sitt masterclass-bibliotek, som dekker alt fra "Hvordan

skrive en god tekst om seg selv" til "hvordan håndtere næringsinntekten du ikke kan unngå når

du utgir din første bok?"

Den offisielle kursperioden strekker seg fra 7. november til 1. mars, men deltakeren vil ha

tilgang på nettsamfunn og alt innholdet fra kurset etter at det offisielle programmet er

avsluttet.

Studio Jackson tror på muligheten til å repetere innholdet mange ganger, så kurset er lagt opp

til at deltakere tar det mer enn én gang innenfor samme kursavgift.

Mentorgruppene er bare tilgjengelig første gangen man kjøper kurset, mens alt annet innhold

har man tilgang på så lenge kurset eksisterer.
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Skrivekurs med Ida Jackson

Pris: 19 997kr

Kurs + personlig veiledning

En av Ida Jacksons spesialiteter, er å lage individuelle planer for kreativ fordypning. Det vil

være mulig for deltakere å oppgradere kurset med en rådgivningspakke. NB! Begrenset antall

plasser!

Rådgivningspakken inneholder hele kurset, en personlig ekspert-evaluering og en 1,5 timers

rådgivningssamtale med Ida Jackson om kreativ prosess.

Pris: 29 997kr

Rådgivningspakken er særlig nyttig for dem som føler at de får lite hjelp av "vanlige"

selvhjelpsråd og føler seg som et vanskelig tilfelle, eller som vil få råd skreddersydd til sitt

unike prosjekt. 
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