Wat maak ik?
Ik lever (web) teksten, waaronde interviews, reisverhalen en recensies, en geef cursussen in
taalbeheersing, creatief schrijven, bloggen en inspiratie. Verslagen schrijf ik, biografische schetsen,
boek/theaterrecensies en productbesprekingen. Daarnaast verzorg ik de fotografie bij mijn eigen
artikelen en adviseer ik over sociale media. Ik heb ervaring met diverse CMS-systemen.
Achtergrond
Onderwerpen: historie, toerisme, natuur, kunst, monumenten. Ik onderzoek culturele verschijnselen,
trends, en geografische eigenaardigheden.
Een goede schrijver is altijd meer dan een schrijver alleen. Hij paart een vruchtbare pen aan een
diepgaande interesse in de wereld om hem heen. Dit betreft niet alleen mensen en hun besognes,
maar ook de sporen die zij achterlaten in landschappen, boeken en kunstvoorwerpen. Trends,
tijdverschijnselen en levensstijlen vormen zich nooit uit het niets. Kennis van achtergronden en
psychologische motieven kan je scope enorm verbreden, zodat je dingen voor het eerst ziet zoals ze
zijn. Ik geef ook lezingen over deze onderwerpen. De onderwerpen kunnen alle kanten uit gaan.
Voorbeelden van lezingen die ik gaf: de Nouvelle Vague in de Franse film, de culturele revolutie van
de jaren zestig, een reis door de zelfkant van Dublin.
Beide benen op de grond
Ik schrijf ook over zakelijke onderwerpen. Een voorbeeld: in opdracht van gemeente Utrecht een
workshop over het efficiënt gebruik van sociale media voor werkzoekenden. Voor deze werkgever
schreef ik vele loopbaaninterviews. Voor gemeente Zeist schreef ik een buurtplan en verslagen van
bewonersavonden. Mijn kracht? Moeilijke kwesties gemakkelijk leesbaar maken.
Meer informatie?
Werkgevers zijn soms benieuwd naar mijn zakelijke teksten. Een selectie hieruit is te vinden op deze
pagina. Ook vindt u er, net als hier, mijn meest recente cv. Zilvervis Media staat altijd open voor
nieuwe opdrachten.
Ik onderhoud twee Twitteraccounts: @ZilvervisNL en @FrankFlippo. Ook op facebook en LinkedIn
ben ik te vinden; met links naar recente blogposts.
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