Weerwoord – Collectief Dichterbij –
Turnhout 2021
Eerste editie

REGLEMENT

Collectief Dichterbij schrijft voor de eerste keer een poëziewedstrijd uit. De prijsuitreiking gaat
door tijdens de openingsmaand van de vernieuwde bibliotheek van Turnhout op zaterdag 14
mei 2021 om 20u.
Deze wedstrijd staat enkel open voor mensen die wonen en / of school lopen in het
arrondissement Turnhout.
De poëziewedstrijd bestaat uit twee categorieën, telkens opgesplitst in vier leeftijdsgroepen:
• categorie on stage:
o
o
o
o

eerste graad secundair onderwijs
tweede graad secundair onderwijs
derde graad secundair onderwijs
achttien plus (niet-middelbare scholieren)

• categorie op papier:
o
o
o
o

eerste graad secundair onderwijs
tweede graad secundair onderwijs
derde graad secundair onderwijs
achttien plus (niet-middelbare scholieren)

Je kan slechts deelnemen in één leeftijdsgroep.

PRIJZEN
•

Categorie on stage:
De laureaten per leeftijdsgroep worden uitgenodigd om te performen op de
prijsuitreiking in de bibliotheek op zaterdag 14 mei 2021. Voor de winnaars per
leeftijdscategorie is een podiumplaats voorzien op ‘Mensen zeggen dingen’ op 28 mei
2021 in de bibliotheek van Turnhout. De laureaten binnen elke categorie worden ook
gecoacht tijdens een workshop eind april.

•

Categorie op papier:

Het gedicht van de winnaar per leeftijdsgroep wordt gedrukt op een set postkaarten
en op posters uitgehangen in de bibliotheek.
Deelnemers aan deze categorie kunnen zich inschrijven voor een feedbackmoment
met de jury.
De winnaar van de eerste prijs kan niet meer aan volgende edities binnen dezelfde categorie
en leeftijdsgroep deelnemen.
De prijzen worden niet uitgereikt indien de jury van oordeel is dat er geen inzendingen van
voldoende kwaliteit zijn.
JURY
De jury voor de editie van 2021 bestaat voor
•
•

categorie on stage: Yannic Moyson, Esohe Weyden, Tom Driesen, Kaat Van Eyndhoven,
Joris Gielen
categorie op papier: Liesbeth Aerts, Erica Smits, Iris Wynants

De jury wordt bijgestaan door een secretaris afgevaardigd door bibliotheek Turnhout.

VOORWAARDEN
De jury zal enkel onuitgegeven en/of niet eerder bekroonde gedichten lauweren. Mocht u
werk inzenden dat al is uitgegeven onder copyright en/of dat al is bekroond, dan zal de jury
dat werk niet selecteren.
INZENDEN
De inzendingen zijn geopend vanaf 1 november 2020
•

•

Categorie on stage:
Inschrijven doe je via de website https://collectiefdichterbij.wordpress.com/ voor 1
maart 2021.
De eerste vijftien inschrijvingen per leeftijdsgroep worden uitgenodigd op de
voorronde (12 maart 2021 voor categorieën eerste en tweede graad – 19 maart 2021
voor categorieën derde graad – achttien plus).
Op de voorronde worden drie performers per leeftijdsgroep geselecteerd voor de
finale op 14 mei 2021.
Categorie op papier:
Inschrijven doe je via de website https://collectiefdichterbij.wordpress.com/ voor 1
maart 2021.Elke deelnemer mag één tot drie gedichten inzenden. Hij of zij kiest zelf
het onderwerp of het thema waarover hij of zij wil schrijven. Deze gedichten zijn
geschreven in de
Nederlandse taal. Op de website laat je je persoonlijke gegevens in het webformulier
achter samen met je schuilnaam. Je gedichten kan je uploaden, bij voorkeur in Word
formaat. Onderteken je gedichten met je schuilnaam.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing
van de jury en geeft hij of zij toestemming om zijn of haar werk te laten publiceren.
De inschrijvingen voor de wedstrijd gaan open op zondag 1 november 2020.
De laatste dag om gedichten in te zenden is zondag 28 februari 2021.
De gedichten dienen geüpload te worden op de website van Collectief Dichterbij:
https://collectiefdichterbij.wordpress.com/ voor 1 maart 2021.
PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking vindt plaats in Bibliotheek Turnhout, tijdens de openingsmaand op zaterdag
14 mei 2021. De winnaars van de on stage categorie treden op zaterdag 28 mei op tijdens
Mensen zeggen dingen.
Deelnemers aan de on stage categorie dienen dus zowel zaterdag 14 mei als zaterdag 28 mei
vrij te houden.

CONTACT
Wie vragen over de wedstrijd heeft, kan deze stellen via het contactformulier op de website
van Collectief Dichterbij.

