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Poëziewedstrijd
Reglement
De gemeente Zandhoven en de bibliotheek organiseren in samenwerking met het Davidsfonds
Zandhoven een kunstwedstrijd.

1. Deelnemen
Meedoen is gratis.
Je kunt het wedstrijdreglement ophalen in de bibliotheek van de gemeente
Zandhoven, of downloaden van de website www.zandhoven.be.
Elke deelnemer kan maximaal vijf werken inzenden.
Het gedicht moet vóór 15 januari 2021 ingeleverd worden bij de bibliotheek
van Zandhoven.

2. Voorwaarden voor inzending
Voor elke inzending geldt een volledige artistieke vrijheid.
Aan deze voorwaarden moet wel voldaan worden:
De inzender verklaart dat hij de auteur is van het ingezonden werk.
Het gedicht moet een eigen ontwerp zijn.
Het gemeentebestuur en de bibliotheek van Zandhoven behouden zich het recht voor
inzendingen te weigeren.

3. Thema
Thema van de editie van 2021 is ‘samen’.
We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk
is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd.
Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten. En
dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’. We vieren het samen-leven,
samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken,
samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en
het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen
individualisme en voor inclusie. Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter
in de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze
nemen een standpunt in, engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de
Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie,… Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen
een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en
voeden ons, inspireren en brengen samen.

4. Beoordeling
Een jury van 3 leden duidt de winnaar(s) aan. De bibliothecaris fungeert als
wedstrijdcommissaris. Hij maakt geen deel uit van de jury, maar leidt alles in goede
banen en zorgt ervoor dat de jury volstrekt anoniem kan oordelen. Leden van de
jury komen zelf niet in aanmerking voor één van de prijzen.

5. Winnaars
De jury kiest de laureaten (3 in de categorie ‘volwassenen’, 3 in de categorie ‘adolescenten’ en
3 in de categorie ‘jeugd’) en duidt de winnaar aan.
De laureaten worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.
De winnende gedichten worden gepubliceerd in het gemeentelijke infoblad.
Een selectie uit alle inzendingen kan gepubliceerd worden op de verschillende
communicatiekanalen van de gemeente Zandhoven.
Alle inzendingen worden tentoongesteld. Bij een teveel aan inzendingen zal
een selectie worden tentoongesteld.

6. Copyright
Door deel te nemen, geeft de kunstenaar het gemeentebestuur van Zandhoven de
toelating om het ingezonden gedicht rechtenvrij te gebruiken in al zijn publicaties en
op evenementen.

7. Reglement
Door deel te nemen aan de wedstrijd en het inschrijvingsformulier in te dienen,
aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder
voorbehoud, net als alle beslissingen die de organisatie zal nemen om het goede
verloop van de wedstrijd te verzekeren.
Bij een onbeslist dispuut zal het college van burgemeester en schepenen een
definitieve beslissing nemen.

8. Meer info
Voor meer informatie kun je terecht in de bibliotheek van Zandhoven.
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