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Denk eens na over  
vrijheid. Wat is dat 
voor jou? Laat je 
fantasie de  
vrije loop …   
Wanneer voel jij 
je vrij? Wat als 
alles mag en niets 
moet? 
Zo vrij als een  
vogel! Hoe zou dat 
zijn? 
Voor ons is vrijheid 
zo normaal! Is dat 
wel zo? Ben jij vrij 
om te doen wat  
je wil?

Gedichten-
wedstrijd
Gedichtenwedstrijd 2019 Stad Brussel - Deelnemingsvoorwaarden

Regels  - Hoe deelnemen -  Wie kan deelnemen - Samenstelling jury 

De stad Brussel organiseert een gedichtenwedstrijd voor kinderen met de ondersteu-
ning van Poëzie centrum Gent en Poëzieweek 2019

Organisatie
De jury zal bestaan uit vijf tot tien leden. Deze leden worden geselecteerd omwille van 
hun affiniteit met jongeren en jeugdliteratuur, met de Nederlandse taal en/of met het 
sociaal-culturele leven in Brussel.
De voorzitter van de jury wordt aangeduid onder de juryleden. De schepen van Ne-
derlandstalige Aangelegenheden is erevoorzitter zonder stemrecht. Secretaris zonder 
stemrecht is de cultuurbeleidscoördinator van de Stad Brussel.

Aard van het werk
Elk Nederlandstalig gedicht, handgeschreven maar liefst getypt, op A4-formaat en niet 
langer dan één bladzijde komt in aanmerking. Het thema is ‘Vrijheid’.

Deelnemingsvoorwaarden
a) Iedereen die op het moment van  het uitschrijven van de Gedichtenwedstrijd   
 2019 ingeschreven is in een klas van het 4de of 5de leerjaar Basisonderwijs in   
 een Nederlandstalige school in de stad Brussel mag deelnemen.

b) Elke deelnemer mag één gedicht indienen. 

c) Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het   
 internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond,    
 geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

d) De gedichten zijn geschreven door de deelnemers zelf. Deelnemers die pla-  
 giaat plegen, onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere ma-  
 nier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.



e) De gedichten dienen uiterlijk op 15 december 2018 per klas te worden ingezon- 
 den. De verzending gebeurt per e-mail naar: gedichtenwedstrijd@brucity.be. De  
 inzending moet bestaan uit:
 1. E-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met:
 - de gegevens van de klas: school, klas, leraar, e-mailadres klas/school;
 - de gegevens van alle deelnemers van de klas: naam, adres, telefoon- 
  nummer, (indien beschikbaar), volgnummer van het  gedicht zoals bijge- 
  voegd.
 2. Een bijlage per gedicht, met bijbehorend volgnummer per gedicht.

f) Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met  
 het wedstrijdreglement. 

Prijzen
a) 
 - De 10 laureaten ontvangen een medaille van de Stad Brussel en het   
  ingekaderd gedicht met eervolle vermelding .
 - De eerste prijs is een trofee, een boekenbon en een daguitstap voor de  
  hele klas van de winnaar en de klasbegeleiders.
 - De tweede prijs is een boekenbon .
 - De derde prijs is een boekenbon .

b) De laureaten en de ouders van de laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle  
 leerlingen van de klassen van de laureaten, hun leraars en klassenbegeleiders  
 worden  uitgenodigd voor de proclamatie.

c) De proclamatie vindt plaats op 5 februari 2019.

 Betwistingen
- Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling 
mogelijk. 
- De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten. De werken 
worden niet     teruggezonden. De stad Brussel  heeft het recht om gedichten te laten 
voordragen, te publiceren en tentoon te stellen.

Contact
gedichtenwedstrijd@brucity.be
T: +32 (0) 2 279 64 49

De Gedichtenwedstrijd 2019 Stad Brussel wordt georganiseerd door Stad Brussel  met de steun van 

www.brussel.be/gedichtenwedstrijd


