Reglement Deelname Dichter Bij Mij
Oproep aan alle creatieve leerlingen en studenten van Vlaanderen en Nederland! Carmien Michels,
Dean Bowen en Maud Vanhauwert, drie van de geschenkauteurs van de Poëzieweek 2020, roepen
alle studenten van de Lage Landen op om hun gedichten via grote en kleine acties in de openbare
ruimte te brengen. Doe mee en laat tijdens Poëzieweek 2020 een gedicht van een van de drie tot
leven komen.

Vul het online formulier in en ontvang gratis drie gedichten van Carmien Michels, Dean Bowen en
Maud Vanhauwert uit de nieuwste Geschenkbundel Nu. Deze bundel is pas vanaf 30 januari 2020 in
de boekhandel te krijgen. Een unieke kans dus om het werk van deze drie dichters als eerste te lezen
en te bewerken. De driekoppige jury, bestaande uit Dean Bowen, Carmien Michels en Maud
Vanhauwaert, besluit na afloop van Poëzieweek wie hun werk het origineelst vertaald heeft.
De drie beste, mooiste en/of origineelste werken of acties winnen een boekenpakket van de drie
dichters!

I.

Deelnemers

Deelname staat open voor alle studenten en leerlingen in Nederland of Vlaanderen. Hieronder
vallen onder andere middelbare scholen, hogescholen, academies en conservatoria. Ook voor
creatieve studenten van andersoortige opleidingen staat deze oproep open! Omdat de gedichten
misschien wat te moeilijk zijn voor de eerste en tweede graad van de middelbare school, raden
wij aan om pas vanaf de derde graad deel te nemen. Uiteraard zijn jongere deelnemers zeker vrij
om ook mee te doen.
II.

Periode

Deelnemen kan gedurende de Poëzieweek 2020, van 30 januari tot en met 5 februari 2020.
Daarna bepaalt de jury wie de mooiste of beste bewerking heeft gemaakt. Na de Poëzieweek
maken we de uitslag bekend en delen we de drie beste inzendingen nogmaals.
Voorwaarden
LET OP! Meld je aan via het online formulier op www.poezieweek.com/school. Zo weten we
wie er wil meedoen aan de actie, sturen we de gedichten door en kunnen we goed in de
gaten houden wiens bijdrage we kunnen verwachten. Deel jouw ideeën en kunstwerken
vervolgens vanaf 30 januari 2020 op sociale media met de hashtag #DichterbijMij.
Inzendingen die niet voorzien zijn van de hashtag worden niet meegenomen in het
jureringsproces.
III.

Gebruik

Bij deelname geef je toestemming voor (herhaald) gebruik van jouw bewerking voor online en
offline kanalen van de Poëzieweek, Poëziecentrum Gent en de CPNB.

Kijk voor het aanmeldformulier op www.poezieweek.com/school.

