Reglement Deelname Dichter bij Nasr
Oproep aan alle creatieve leerlingen en studenten van Vlaanderen en Nederland! Ramsey Nasr,
geschenkauteur van de Poëzieweek 2022, nodigt alle studenten van de Lage Landen uit om zijn eigen
gedichten aan te pakken en er zelf iets nieuws van te maken. Doe mee en laat tijdens Poëzieweek
2022 een gedicht van Ramsey Nasr tot leven komen, zodat wij jóúw werk kunnen verspreiden in de
openbare ruimte.
Vul het online formulier in en ontvang gratis twee gedichten van Ramsey Nasr uit het Poëziegeschenk
Wij waren onder de betovering. De jury van Poëziecentrum besluit – in overleg met Ramsey Nasr –
wie na afloop van de Poëzieweek de meeste originele en bijzondere creatieve verwerking ervan heeft
gemaakt.
De drie beste, mooiste en/of verrassendste resultaten winnen een Poëziegeschenk Surprisepakket,
en daarnaast natuurlijk eeuwige roem!
I.

Deelnemers
Deelname staat open voor alle leerlingen en studenten in Nederland of Vlaanderen.
Hieronder vallen onder andere middelbare scholen, hogescholen, academies en
conservatoria.

II.

Periode
Deelnemen kan gedurende de Poëzieweek 2022, van 27 januari tot en met 2 februari
2022. Daarna bepaalt de jury wie de mooiste of beste bewerking heeft gemaakt. Na de
Poëzieweek maken we de uitslag bekend en delen we de drie beste inzendingen
nogmaals.
Voorwaarden
LET OP! Meld je aan via het online formulier op www.poezieweek.com/school. Zo weten
we wie meedoet aan de actie, sturen we de gedichten door en kunnen we goed in de
gaten houden wiens bijdrage we kunnen verwachten. Deel jouw ideeën en kunstwerken
vervolgens vanaf 27 januari 2022 op sociale media met de hashtags #DichterBijNasr én
#poezieweek. Inzendingen die niet voorzien zijn van de hashtags worden niet
meegenomen in het jureringsproces.

III.

Gebruik
Bij deelname geef je toestemming voor (herhaald) gebruik van jouw bewerking voor
online en offline kanalen van de Poëzieweek, Poëziecentrum Gent en Awater/Stichting
Poëzieclub.
Kijk voor het aanmeldformulier op www.poezieweek.com/school

