Land van Loon – Nieuw Eyck

Marnix-Poëziewedstrijd Jan van Eyck.
Naar aanleiding van de viering in 2014 van 150 jaar standbeeld “Jan en Hubert van Eyck” organiseert de
Marnixring Land van Loon – Nieuw Eyck een poëziewedstrijd. Wij richten ons tot de 3de graad van de
Basisschool, de 3 graden van het Middelbaar Onderwijs, de leerlingen van de Stedelijke Academie en er is ook
een aparte categorie voor volwassenen (leraars, sympatisanten en andere liefhebbers van de dichtkunst).
Er zijn mooie prijzen te winnen o.a. uit de afdeling multimedia.
REGLEMENT
-

-

-

Je leest eerst goed het reglement.
Je laat je inspireren door het thema ‘Jan van Eyck’ en schrijft een Nederlandstalig gedicht.
Je kiest een schuilnaam.
Je schrijft of typt je gedicht op een door ons voorgedrukt blad, waar je bovenaan je schuilnaam en
geboortedatum invult.
Je vult het formulier “inlichtingen” volledig in.
Deze 2 laatste bladzijden hecht je met een paperclip samen en ofwel bezorg je die aan je leerkracht
‘voor’ 10 februari 2014. De leerkracht verzamelt deze gedichten en bezorgt ze aan een lid van de
Marnixring. Anderzijds mag je je gedicht zelf doorsturen naar het Marnixring-secretariaat (zie beneden)
Je mag erop vertrouwen dat de leden van de werkgroep beide bladzijden zorgvuldig scheiden en indelen
volgens categorie. Daarna worden alleen de gedichten aan de jury overhandigd. Zo is de objectiviteit
verzekerd.
We vertrouwen erop dat jouw gedicht zelf gemaakt is en niet elders overgenomen, want dan sluit je
jezelf uit. (ook geen groepswerken a.u.b.)
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de jury.
Elke deelnemer geeft Marnixring Land van Loon – Nieuw Eyck de toestemming tot publicatie, op welke
wijze dan ook, van de ingediende gedichten (uiteraard met auteursvermelding).
Als je gedicht bekroond wordt, word je verwittigd.
Iedereen mag naar de prijsuitreiking komen (wordt later nog meegedeeld)

We kijken nu al uit naar jouw gedicht!
Hartelijke groeten van de werkgroep:
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