4de Poëzieprijs – Reglement
1.

De wedstrijd is bestemd voor volwassenen.

2.

Enkel gedichten in het Nederlands komen voor de wedstrijd in aanmerking.

3.

Het thema van deze prijs is: “Alles komt terug”

4.

Iedereen kan deelnemen met gedichten die op het ogenblik van de inzending niet gepubliceerd zijn, niet in online tijdschriften of

5.

Elke deelnemer mag maximum 1 gedicht van maximaal 300 woorden-op max. 1 pagina inzenden.

magazines, noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
Het document is opgemaakt in Times New Roman (12 punt) en met regelafstand 1,5
Inzenden van gedichten gebeurt in digitale vorm (als bijlage aan een e-mail)
6.

Inzendingen worden aanvaard tot dinsdag 15 april 2019 om 23u59.


Inzending via e-mail naar holsbeek@vtbkultuur.be
Het e-mailbericht bevat de volgende gegevens: titel gedicht (voor titelloze gedichten: de eerste versregel), schuilnaam,
voornaam, naam, volledig adres, geboortejaar, e-mailadres, telefoonnummer. Het gedicht wordt als afzonderlijke bijlage aan dit
e-mailbericht toegevoegd. De bijlage is een Word-document en is ondertekend met de (eventuele) schuilnaam.
Ingescande documenten worden niet aanvaard.



Inzending via de post: alleen toegelaten indien je niet over e-mail beschikt en met uiterlijk 10 april 2019 als postdatum.
Jos De Houwer - vtbKultuur – Poëzieprijs 2019, Langeveld 191, 3220 Holsbeek
Elk per post deelnemend gedicht wordt op A4-formaat ingediend en ondertekend met de (eventuele) schuilnaam.
Bij de inzending wordt een afzonderlijk blad met de vermelding van schuilnaam, naam, voornaam, geboortejaar, volledig adres,
telefoonnummer.

7.

De inzendingen worden beoordeeld door een bekwame vakjury, die samengesteld is uit:


akim a.j. willems, dichter, organisator Poëzie in de Pastorie, inwoner Holsbeek



Erik Vanhee, juryvoorzitter, literair schrijfcoach, inwoner Holsbeek



Mustafa Kör, romanschrijver en dichter, woont in Leuven



Tine Bergen, journaliste en schrijfster, inwoner Holsbeek



Evert Verrecas, literatuur- en poëziekenner bij boekhandel De Zondvloed, woont in Leuven

vtbKultuur Holsbeek maakt de inzendingen anoniem over aan de jury.
8.

De selectie van de jury wordt afgedrukt in een bundel met bekroonde gedichten. De jury kan één of meer 1ste, 2de en 3de prijzen en
eervolle vermeldingen toekennen. De prijzen worden uitgereikt in de vorm van boekenbonnen van respectievelijk €75, €50 en
€25.

9.

Ook de 3 beste Holsbeekse dichters ontvangen een prijs van respectievelijk €50, €30 en €20.

10. Als de kwaliteit niet voldoet, kunnen sommige prijzen niet worden uitgereikt.
11. De jury of de inrichters kunnen ook één of meer aanmoedigingsprijzen toekennen voor het leveren van een bijzondere bijdrage ter
bevordering van de poëzie en/of van deze wedstrijd.
12. Laureaten en eervol vermelde deelnemers worden persoonlijk per e-mail uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 17 mei 2019.
De lijst van laureaten wordt daarna gepubliceerd op onze website www.vtbkultuur.be/holsbeek. De winnende gedichten worden via
diverse kanalen verspreid in de gemeente Holsbeek.
13. De winnende deelnemers krijgen een plaats op de affiche van het dichtersevenement Poëzie in de Pastorie op 7 juli 2019.
14. Door zijn inschrijving voor de wedstrijd geeft de inschrijver de toestemming om de ingezonden gedichten in een lokale bundel

op te nemen en te verspreiden.
15. Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken,
worden uitgesloten.
16. Bestuursleden/vrijwilligers van vtbKultuur Holsbeek mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
17. De interpretatie van dit reglement door het bestuur van vtbKultuur Holsbeek is bindend en niet vatbaar voor discussie.

