Reglement juniorstadsdichterverkiezing 2016

Enschede is op zoek naar een nieuwe
juniorstadsdichter die wil schrijven over
Enschede en over bijzondere dingen.
Wil jij de achtste juniorstadsdichter
worden? Doe dan mee aan de juniorstadsdichterverkiezing van Enschede.

Wat moet je doen?
• Schrijf een gedicht van minstens
8 en niet meer dan 30 regels.
Het gedicht mag rijmen, maar
dat hoeft niet.

Wat is een gedicht
Een speldenprik in duizend woorden
De wereld in een zin verlicht
Een regenboogje op papier
Dat is een gedicht

Verder moet je:
Anne van Heek
• In groep 7 of 8 van een
junior stadsdichter Enschede 2013-2014
basisschool in de gemeente
Enschede zitten.
• Bereid zijn één jaar de rol van
juniorstadsdichter te vervullen.
• Heel af en toe, bij bijzondere gelegenheden optreden als juniorstadsdichter,
bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, soms samen met de stadsdichter.
• Voor een periode van één jaar, af en toe beschikbaar zijn voor deze taak.
• Minstens 6 gedichten in één jaar schrijven (in overleg met de stadsdichter).
Wil je lezen wat de andere juniorstadsdichters geschreven hebben kijk dan
op: www.stadsdichterenschede.nl/junior-stadsdichter of kijk naar de nieuwste videoles
“Verhalen in de stad” waarin Dunja Koiter, juniorstadsdichter 2014/2015, geïnterviewd
wordt door Anja van Rijm & Tanja ter Dicht. www.stadsdichterenschede.nl/videoles
Een professionele jury onder leiding van stadsdichter Jovan Bilbija zal uit alle inzendingen
de 10 beste gedichten kiezen. Op 30 november 2016, tijdens de officiële feestelijke
verkiezing, dragen deze 10 genomineerden hun gedicht voor en kiest de jury
de nieuwe juniorstadsdichter. Deze feestelijke bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur
in de centrale bibliotheek aan de Pijpenstraat.
Meedoen?
Lever dan voor 15 november 2016 je gedicht in bij de openbare bibliotheek,
Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede,
vul het formulier in op: www.stadsdichterenschede.nl/videoles,
of mail naar: info@bibliotheekenschede.nl
Zet wel bij het gedicht je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd,
groep en de naam van je basisschool.
Veel succes en hartelijke groeten,
Gerard Kocx (directeur Bibliotheek Enschede)
Jovan Bilbija (stadsdichter), Sarah Vegter (juniorstadsdichter)
Regine Hilhorst (oud stadsdichter), Moes Wagenaar (oud stadsdichter)

