Poëziewedstrijd: word Dorpsdichter van Daknam!
1ste editie - 2020
REGLEMENT
Reynaertkring Daknam gaat op zoek naar een Dorpsdichter en schrijft daarvoor een poëziewedstrijd uit.
Prijzen
De winnaar van de wedstrijd wordt Dorpsdichter van Daknam voor twee jaar. Haar/ zijn winnende gedicht
wordt ‘gematerialiseerd’ en krijgt een permanent zichtbare plaats in Daknam.
De drie laureaten van de poëziewedstrijd krijgen een getuigschrift, een boekenpakket en tickets voor een
toneelvoorstelling van Reynaertkring Daknam.
De winnaar van de wedstrijd ontvangt, aanvullend op bovenvermelde titel en prijzen, een geldbedrag van
€250,- .
Er wordt ook een boekenpakket geschonken voor de beste inzending onder de jonge dichters die op 31
december 2020 nog geen 16 jaar zijn.
De prijzen worden niet uitgereikt indien de jury van oordeel is dat er geen inzendingen van voldoende
kwaliteit zijn.
Jury
De jury voor de editie van 2020 bestaat uit Frank Pollet, Saskia van Kerckhove en Jana Arns. Reynaertkring
Daknam stelt één van hun leden aan als secretaris van de jury.
Voorwaarden
De jury zal enkel onuitgegeven en/of niet eerder bekroonde gedichten lauweren. Mocht u een werk
inzenden dat al is uitgegeven en/of dat al is bekroond, dan zal de jury dat werk niet selecteren.
Elke deelnemer moet drie, in de Nederlandse taal geschreven, gedichten inzenden. De gedichten zijn
maximaal 18 tekstregels lang. Daarbij moet één gedicht gaan over Daknam. Voor de andere gedichten mag
hij of zij zelf het onderwerp of thema selecteren.
De werken dragen een schuilnaam (NIET de naam van de auteur). Dit om de jury een onpartijdig oordeel
te laten vellen. Een bijgevoegd document vermeldt de schuilnaam en bevat bovendien de persoonlijke
gegevens van de inzender: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Wie de
gedichten via de website inzendt, moet zijn of haar persoonlijke gegevens in het webformulier invullen en
de gedichten uploaden.
Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury,
en geeft hij of zij toestemming om zijn of haar werk te laten publiceren om tentoon te stellen in het dorp
of in een eventuele bundel met bekroonde werken.
De gedichten dienen geüpload te worden in pdf-formaat op de website van Reynaertkring Daknam:
www.reynaertkringdaknam.be

Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun gedichten per post op te sturen. In dat geval dienen alle
documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam en persoonlijke
gegevens) te worden opgestuurd naar:
Reynaertkring Daknam
Reinaertdreef 27
9160 Lokeren-Daknam
De gedichten kunnen ingezonden worden vanaf 15 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 (poststempel geldt
als bewijs).
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagavond 14 mei 2020 in café De Reynaert om 20u. De winnaar
houdt Pinkstermaandag 1 juni vrij om aanwezig te zijn op de inhuldiging van het gedicht in het dorp tijdens
de jaarlijkse Kunst-en Ambachtenmarkt.
Engagement van 2 jaar
De maker van het winnende gedicht krijgt de titel ‘Dorpsdichter van Daknam’ voor 2 jaar. In die periode
wordt een poëtische bijdrage verwacht aan jaarlijks 3 of 4 activiteiten van de Reynaertkring Daknam.
Occasioneel zullen de gedichten van de Dorpsdichter ook verschijnen op de website en in andere
communicatiekanalen van Reynaertkring Daknam.
Op het einde van de periode van 2 jaar, ondersteunt Reynaertkring Daknam de Dorpsdichter bij het
bundelen en het eventueel verdelen van zijn/haar gemaakt werk.
Contact
Wie vragen over de wedstrijd heeft, kan contact opnemen met de voorzitter van Reynaertkring Daknam,
Tom Michiels via info@reynaertkringdaknam.be of 09 328 78 51 (na 20u ’s avonds).

