WORDS@LYCEUM (derde editie)
DATA
Deadline inzenden: 19 februari 2021 (einde krokusvakantie)
Uitreiking: 21 maart 2021 (wereldpoëziedag)

NORMEN, AFSPRAKEN, REGLEMENTEN EN DERGELIJKE

PRIJS

• onderwerp naar keuze (ter inspiratie: het onderwerp van poëzieweek dit jaar is SAMEN)
• enkel zelfgeschreven gedichten komen in aanmerking
• de gedichten zijn in aanvaardbaar Nederlands, Engels, Frans, Spaans of Duits
(onaanvaardbaar zijn o.m. spelfouten en grammaticale fouten)
• enkel leerlingen uit Lyceum Aalst kunnen deelnemen aan de wedstrijd
• kandidaat-deelnemers dienen maximaal drie gedichten in
• de teksten worden in bericht via Smartschool gestuurd naar de coördinerende leerkracht:
Nina Vandepapeliere (Nederlands 3de graad)
• je eigen naam en klas vermeld je in de mail
• de uitslag van de wedstrijd wordt bekendgemaakt op de wereldpoëziedag,
zondag 21 maart 2021
• er is 1 winnaar per graad (op voorwaarde van voldoende kwalitatieve inzendingen per graad)
• de beslissing van de jury is onherroepelijk
• de dichters geven toelating om de gedichten te gebruiken voor initiatieven die een duidelijk
verband hebben met de school
• cadeaubon 20 euro
• je gedicht gedrukt op een postkaartje, verdeeld onder de leerlingen

VRAAG/ANTWOORD
Mogen nonsensgedichten ook?
Ja, als het maar een poëtisch gehalte heeft. Denk eraan dat het niet eenvoudig is een evenwicht
te vinden tussen goede poëzie en humor/nonsens.
Mogen we een illustratie toevoegen?
Er is niets op tegen, maar een illustratie versterkt in de meeste gevallen het gedicht niet. Het
leidt enkel af van de tekst. Laat het gedicht voor zichzelf spreken.
Is er een verplicht lettertype?
Neen. Enige raadgeving hier: kies een duidelijk leesbaar lettertype. Je kan ook spelen met
lettertypes (en met de lay-out in het algemeen) maar het gedicht wordt er enkel sterker door
als de variatie van lettertypes (en leestekens) functioneel is.
Hoe werkt de jury?
Elk jurylid krijgt de bundel gedichten mee naar huis. Zij krijgen enkel de gedichten, geen echte
namen.
Elk jurylid kiest vijf gedichten en kent daar punten aan toe (beste 10, dan 7, 5, 3, 1). Deze
punten worden samengebracht bij de coördinerende leerkracht (mevrouw Vandepapeliere) die
alle resultaten samenbrengt tot een overzichtelijk geheel (waarop zowel een totaal staat, als
hoe dat totaal bereikt werd).
Tijdens een samenkomst worden deze resultaten besproken en wordt in consensus de
volgorde van de winnende gedichten vastgelegd. Pas dan worden de namen van de winnende
dichters bekendgemaakt.

