LiteratuurPrijs Zeist 2014
De organisatie
Dit jaar organiseert Literair Zeist – de plaatselijke stichting waarin o.a. Bibliotheek Idea Zeist en Vereniging
TAALPODIUM participeren – voor de derde keer de LiteratuurPrijs Zeist. Daartoe wordt een open, landelijke
gedichtenwedstrijd uitgeschreven.
Deelnemers kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2014 – met één gedicht – meedoen aan de wedstrijd. Het
wedstrijdreglement is te vinden op de websites van Literair Zeist (www.literairzeist.nl), Bibliotheek Idea Zeist
(www.ideacultuur.nl) en Vereniging TAALPODIUM (www.taalpodium.nl).
De organisatie van de wedstrijd berust bij Jantsje de Boer (Bibliotheek Idea Zeist), Henjo Hekman (bestuurslid
Stichting Literaire Activiteiten Zeist, dichter en nachtburgemeester van Zeist), Fred Penninga (Vereniging
TAALPODIUM) en Henny Verheijden (bestuurslid Stichting Literaire Activiteiten Zeist, neerlandica).

De jury, de prijzen en een fraaie bundel
De jury bestaat uit direct of indirect bij de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) betrokkenen of door de SLAZ
aangezochte deskundigen.
De jury wordt gevormd door Henny Verheijden (neerlandica, docente cursussen literatuur bij Literair Zeist), Fred
Penninga (schrijver, dichter, kleine uitgever), Peter Knipmeijer (dichter en lid van het Utrechts Dichtersgilde), Wim van
Til (directeur Poëziecentrum Nederland) en Sandra van Doorn (boekhandel Kramer & Van Doorn, Zeist).
Deze jury selecteert de – naar haar oordeel – 30 beste gedichten. Daaruit komen de drie prijswinnaars en zes eervolle
vermeldingen. Dat zijn negen ‘genomineerden’.
De drie prijzen worden uitbetaald in euro’s; eerste prijs 300, tweede prijs 200 en derde prijs 100 euro. Samen met de
zes eervolle vermeldingen zullen er – in elk geval – zo’n 30 gedichten in een fraaie bundel worden gepubliceerd.

De reglementen



Iedere deelnemer mag slechts één gedicht insturen.



Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn.



Inzendingen mogen niet eerder elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd.



Lengte: 33 regels inclusief witregel, titel en naam dichter. Maximaal aantal posities op een regel: 50, inclusief spaties
en leestekens



Het thema is naar eigen keuze.



Inzendtermijn: uiterlijk tot en met vrijdag 15 augustus 2014.



Inzenden:
* gedicht in zesvoud; geen naamsvermelding bij het gedicht; naam, adres, telefoonnummer én emailadres van de
inzender op een apart papiertje bijsluiten en per post sturen naar:
Stichting Literaire Activiteiten Zeist  LiteratuurPrijs Zeist 2014, t.a.v. Jantsje de Boer, Markt 1, 3701 JZ Zeist
* en bovendien voor de administratie per email het gedicht als bijlage in WORD sturen naar info@literairzeist.nl, met

daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het gedicht vermelden. In de email zelf: nogmaals de
volledige naam, het adres en telefoonnummer vermelden.



Met het inzenden van het gedicht verkrijgt Stichting Literaire Activiteiten Zeist het publicatierecht.



De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven eigendom van de auteur.



Bij het ontbreken van de naam en adresgegevens doet het ingezonden gedicht niet mee.

De grote dag. . .
De wedstrijd mondt uit in een feestelijke avond met de prijsuitreiking, voordrachten en muziek op vrijdagavond 14
november 2014 in de grote zaal van gebouw De Klinker (muziekschool en bibliotheek) te Zeist.
Alle dichters waarvan het gedicht wordt opgenomen in de bundel, ontvangen één gratis exemplaar.
Kijk voor alle actuele informatie regelmatig op de genoemde websites én volg ook de lokale media!

Nadere informatie
Fred Penninga, tel.: 06 2056 3800, mail: pennfred@worldonline.nl; Henjo Hekman, tel.: 030  6958731, mail:
hjhekman@ziggo.nl, Henny Verheijden, tel: 030 – 6961517, mail: hennyverheijden@planet.nl en Jantsje de Boer, tel.:
030 6986572, mail: jdeboer@ideacultuur.nl.

