Waar moet ik beginnen? Het starten van je verhaal

OP WEG NAAR

EEN VLIEGENDE START

MERIT VISSER

Dit e-book wordt je aangeboden door The Pitchshifters

DE CONCLUSIE

INSPIRATIE IS EEN ILLUSIE
door Merit Visser

Als songwriter en performer is het mijn dagelijkse bezigheid om een verhaal van te
kop tot staart te bedenken, samen te stellen en over te brengen. Keer op keer
opnieuw moet ik een begin maken. De ene keer gaat dat een heel stuk beter dan de
andere keer: soms vliegt een heel verhaal uit mijn pen, soms zit ik uren te broeden op
een goed idee.
Grote kans dat jij hetzelfde ervaart of ervaren hebt als je een belangrijk mailtje moet
tikken, een presentatie moet voorbereiden of een blog-artikel wilt schrijven. Soms
heb je een vaag idee waar het over moet gaan maar weet je niet waar je moet
beginnen, en soms ben je volledig inspiratieloos.
Inspiratie wordt vaak gezien als iets mythisch of haast spiritueels: iets dat je
overkomt. Gelukkig heb ik in mijn jaren als artiest geleerd dat je het lot ook een handje
kunt helpen, en dat er praktische handvatten zijn om je creativiteit aan het rollen te
krijgen. Een aantal van die praktische tips heb ik op een rijtje gezet voor je, zodat je
wat gemakkelijker een vliegende start kunt maken met (de voorbereidingen van) je
verhaal, presentatie of pitch.
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1. INZOOMEN: WAT IS DE KERN?
Tijdens schrijfsessies met andere artiesten begin ik vaak met een globaal idee en zoomen we in
tot we bij de absolute kernboodschap komen. Een goed voorbeeld van dit proces is het ontstaan
van een song die ‘Future Memory’ heet. Ik schreef ‘m in Berlijn met twee cowriters en we
begonnen met een globaal idee over consumptiegedrag. Al brainstormend zoomden we in naar
hebberigheid in zijn algemeen tot een heel specifiek beeld van iemand die zó’n hoge toren van
bezittingen bouwt dat deze uiteindelijk omvalt.
Dit kernidee, samengevat in de titel, geeft een goed gekaderd beeld van wat je eigenlijk wilt
zeggen. Een manier om hierbij te komen is jezelf constant afvragen: waarom? Of: hoe? Als je op
deze manier zoom je constant in, tot je bij de kernboodschap van je persoonlijke verhaal of dat
van je bedrijf/presentatie/pitch komt. Dat is een heel fijn en belangrijk uitgangspunt voor je
boodschap.

2. ASSOCIEREN
Als je dan de kern eenmaal gevonden hebt, kun je weer een stapje
achteruit doen en associaties gaan maken. Voor songwriting werk ik
vaak met een woordboom. Ik begin bij mijn kernwoord, en schrijf drie
associaties op. Vervolgens krijgen die drie associaties óók drie
associaties, en zo werk ik verder.
Twee belangrijke tips voor deze oefening: zet een tijdslimiet en
vergeet de regels. Heb je ergens maar twee associaties, of ergens 4?
Prima! Zolang je maar blijft associeren en brainstormen. Als de
tijdlimiet voorbij is kun je op je gemak kijken waar je creatieve brein je
gebracht heeft en de passende resultaten bij elkaar zoeken. (Extra
tip: soms zijn resultaten die op het eerste gezicht weinig met elkaar
van doen hebben juist een hele interessante om aan elkaar te
koppelen!)
Wat ook leuk is om te doen, als je wat visueler ingesteld bent: maak een moodboard. Zoek plaatjes bij
elkaar die te maken hebben met je onderwerp: visueel associeren. Daar kun je ook een hoop ideeën van
krijgen!
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3. DE HELIKOPTERVIEW
Na inzoomen is uitzoomen een hele fijne stap voor het
vormgeven van je verhaal. Als je de kernboodschap hebt en een
aantal associaties (bijvoorbeeld wat voorbeelden of anekdotes
die je kernboodschap kracht bij gaan zetten) is het een aanrader
om een outline te maken van je verhaal. Zie het als een
kleurplaat: een grove indeling van wat wanneer moet komen.
Vervolgens kun je dan gaan inkleuren met details. In songwriting
is dit te vergelijken met het opstellen van een structuur: wanneer
komt een couplet, wanneer wil ik een refrein?

4. IN HET MIDDEN BEGINNEN
(of: beginnen in het midden)
Waar ik zelf vaak op vastloop is chronologie. Ik heb de neiging om verhalen van kop tot staart te
vertellen (telefoongesprekken met goede vrienden duren daarom vaak lang). Tot ik erachter
kwam dat je een verhaal ook middenin kunt starten. Of op het eind. Of met een terugblik
(flashback) of juist een blik in de toekomst (flash forward).
Dit helpt niet alleen bij het vasthouden van de aandacht van het publiek (je kunt enorm met
spanningsbogen spelen op deze manier) maar ook het starten van een verhaal voor jezelf kan
hierdoor gemakkelijker worden. Je hebt namelijk misschien een heel goed beeld van het einde
van je verhaal of presentatie. Waarom zou je niet daarmee starten? Als je dat eenmaal op papier
hebt, kun je zomaar een helderder beeld hebben van wat je daarvoor wilt vertellen.

5. DE EERSTE ZIN
De eerste zin van een verhaal kan
ongelooflijk veel impact hebben,
zeker op papier. Maar het vinden van
de juiste eerste zin is zo gemakkelijk
nog niet. Hier wat suggesties waar je
misschien nog niet bij stilgestaan had:

een
dialoog

een
vraag

een
stelling

een
quote

een
flashback

een
flash
forward

een
raadsel

etc...

3

EEN VLIEGENDE START

EN NU JIJ!
Hopelijk heb je na deze tips zin om te beginnen aan je volgende verhaal of het voorbereiden van
je presentatie of pitch.
Wil je meer weten over storytelling, heb je specifieke vragen of wil je persoonlijk advies? Neem
dan eens een kijkje op onze website of neem contact op via info@thepitchshifters.com.
Merit

OVER MERIT
Omdat ze altijd al een liefde voor zowel verhalen als muziek ademde,
was een carriere in songwriting geen verrassende keuze voor Merit.
Na een bachelor diploma in Popmuziek: Songwriting voltooide ze
een mastergraad Muziek en Technologie: Compositie en
Performance, deed ze verschillende cursussen in creatief schrijven
en bouwde jarenlange ervaring op als docent en uitvoerend
muzikant. Met die bagage op zak weet ze nu een unieke, vrijmoedige
werksfeer te creëren tijdens het coachen van zowel individuen als
groepen. Zelf is ze een nieuwsgierige en avontuurlijke reiziger die het
huis nooit zal verlaten zonder een notitieblok en een koptelefoon,
een houding waarmee ze een oplettend oor heeft ontwikkeld voor
allerlei soorten verhalen. Ze wordt warm van het aanwakkeren van
ideeën, van het veranderen van perspectieven en van het ontdekken
van manieren waarop mensen zichzelf positief kunnen verrassen.
Dit alles doet ze met een aanstekelijke energie waarmee ze iedereen
binnen no time op zijn of haar gemak weet te stellen.
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Waarom mensen met ons willen werken? Iedereen heeft zo zijn eigen
redenen. Hier een kleine greep uit de vele mogelijkheden:
De kernboodschap vinden van je verhaal of je onderneming
Je presentatie of verhaal structureren
Oefeningen om je creativiteit te stimuleren
Je stem verbeteren om nog meer impact te kunnen maken
Oefeningen om een schorre of hese stem te voorkomen
Werken aan je houding om een betere indruk te maken
Je publiek enthousiast en gefocust houden
En nog veel meer!
Waarom wil JIJ met The Pitchshifters werken?

