
www.brussel.be/gedichtenwedstrijd

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



Wat? 
Schrijf een gedicht over vrijheid  en wie weet win jij voor je klas een daguitstap 
naar een pretpark!

Voor wie?
Voor alle woordenhelden uit het 4e en 5e leerjaar uit de Nederlandstalige 
scholen in de Stad Brussel.

Wanneer?
De Gedichtenwedstrijd loopt van 15 oktober tot 15 december. De grote  
prijsuitreiking volgt op 5 februari 2019 in de Gotische Zaal in het Stadhuis  
van Brussel.

WIN
Win voor jou en je volledige klas een daguitstap naar een pretpark!

Hoe?
Je mag met één gedicht deelnemen aan de wedstrijd. Dit gedicht mag niet 
langer zijn dan een A4-pagina. Schrijf je gedicht in het Nederlands en geef 
het af aan je juf of meester om deel te nemen aan de wedstrijd.
Speel eerlijk! We willen graag jouw gedicht lezen. Het overnemen van be-
staande gedichten of je gedicht laten schrijven door een volwassene is  
verboden, ook al zijn het maar enkele regels.
De gedichten worden gelezen en beoordeeld door een professionele jury. 
Zij kiest de beste gedichten uit, die dan beloond worden. Je wordt op voor-
hand op de hoogte gebracht als je gedicht tot de beste tien behoort. Houd 
wel zeker 5 februari vrij in je agenda. Dan ben je namelijk uitgenodigd op de 
prijsuitreiking in het Stadhuis van Brussel.
Ben je benieuwd naar alle voorwaarden van de wedstrijd? Vraag het aan je juf 
of meester. Hij of zij kent alle regels.

Meer informatie?
Neem een kijkje op www.brussel.be/gedichtenwedstrijd

De Gedichtenwedstrijd 2019 Stad Brussel  wordt georganiseerd door Stad Brussel met ondersteuning van 
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