Uitnodiging IJsselbiënnale-poëziewedstrijd ‘Dichter op de IJssel’
Uitnodiging tot deelname aan de poëziewedstrijd ‘Dichter op de IJssel’
Het IJsselbiënnale-poëzieproject ‘Dichter op de IJssel’ organiseert een interessante poëziewedstrijd. Er zijn twee
onderwerpen om over te schrijven.
Ten eerste: over de IJssel, het IJssellandschap en nadrukkelijk over het thema van de IJsselbiënnale
2017: klimaatverandering en de gevolgen voor de IJsselvallei.
Ten tweede: over een van de 27 IJsselbiënnale-kunstwerken langs de IJssel, waarvan vanaf half april de
schetsen en ontwerpen te zien zijn op de website van de IJsselbiënnale.
Per dichter mag één gedicht, geschreven in het Nederlands of in streektaal (gesproken langs de IJssel),
ingezonden worden. Dit gedicht mag niet al eerder gepubliceerd of elders bekroond zijn.
Men kan vanaf 1 april inzenden naar het volgende e-mailadres: dichteropdeijssel@gmail.com.
De inzendtermijn sluit op 15 mei 2017.
Uitgebreide wedstrijdinformatie, waaronder het reglement, valt na te lezen op www.dichteropdeijssel.nl en deels
op www.ijsselbiennale.nl. De jury, bestaande uit Sanne Terlouw (voorzitter), Laurens Hoevenaren en Tim Pardijs,
gaat de gedichten - uiteraard anoniem - beoordelen. De prijs voor de winnaar van de ‘IJsselbiënnale Poëzieprijs’
bedraagt, behalve natuurlijk de eer, € 250,-. (De winnares of winnaar wordt in de gelegenheid gesteld haar/zijn
gedicht voor te dragen tijdens de feestelijke opening van de IJsselbiënnale op vrijdag 23 juni.)
Nadere informatie over de poëziewedstrijd: Henk van Rossum; hamvanrossum@gmail.com
Ook poëzievoordrachten te bezoeken
Het project ‘Dichter op de IJssel’ organiseert bovendien, in samenwerking met diverse dichters(kringen), een
serie voordrachten, waarbij de bovengenoemde onderwerpen de hoofdrol spelen. Gevestigde, gelauwerde
dichters zullen acte de présence geven. Ook geselecteerde dichters uit de poëziewedstrijd, waar onder nieuwe
talenten, zullen worden uitgenodigd om te komen voordragen. Deze bijeenkomsten worden meestal gehouden in
de weekends gedurende de periode van de IJsselbiënnale. Zij vinden voor zover nu bekend plaats in Doesburg,
Bronkhorst, Brummen (Poëziewandeling), Zutphen, Epse, Deventer, Wijhe en Hattem, en waarschijnlijk ook in
Zwolle. Op de websites én in aparte persberichten zal nog bericht worden over de concrete data, locaties en
programma’s. Soms worden de poëzievoordrachten gelardeerd met muziek, beeldende kunst etc.. Voor elke
bijeenkomst is speciaal gezocht naar markante plekken, zoals bij pontveren, gemalen, uitspanningen, tuinen,
uiterwaarden, op schepen en vooral ook in de nabijheid van de voor het evenement vervaardigde kunstwerken.

1

Wat is eigenlijk de IJsselbiënnale?
De IJsselbiënnale is een opmerkelijk cultureel evenement, dat bedoeld is als ode aan de prachtige rivier. Het
wordt vanaf woensdag 14 juni tot en met zondag 24 september 2017 gehouden langs de IJssel, van Doesburg tot
Kampen. 27 grote kunstwerken van gerenommeerde (inter)nationale beeldend kunstenaars staan dan op
bijzondere locaties in het landschap, zoals uiterwaarden, sluizen, steenfabrieken en landgoederen, waar je de
IJssel kunt zien, ruiken en proeven. De kunstwerken zijn uniek voor hun plek gemaakt en verbeelden het verhaal
van de IJssel en zijn vallei. Daarenboven zijn vele andere kunstdisciplines bij deze manifestatie betrokken en valt
er dus van veel activiteiten en speciale routes te genieten.
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Deelname staat open voor deelnemers die op 1 april 2017 zestien jaar of ouder zijn.
Elke deelnemer mag één gedicht inzenden.
Elk ingezonden gedicht dient geheel door de inzender zelf en in de Nederlandse taal geschreven te zijn.
De inzender Het bewuste gedicht mag niet eerder gepubliceerd zijn (niet in druk of op internet) en/of
elders bekroond.
Het gedicht telt een maximale lengte van dertig regels (inclusief de witregels en titel) en telt maximaal
180 woorden (inclusief de titel)
De dichtvorm staat vrij alsook de stijl.
Het ingezonden gedicht past binnen het thema de IJssel, dan wel het IJssellandschap in directe
omgeving of het klimaat en de gevolgen voor het landschap. Ook kunnen gedichten ingezonden worden
die geïnspireerd zijn door één van de monumentale kunstwerken geplaatst door de IJsselbiënnale.
Het oordeel van de jury op dit punt van toepasselijkheid is leidend.
U zendt uw gedicht naar het volgende emailadres: dichteropdeijssel@gmail.com
Het gedicht is geschreven in Word, lettertype Arial 11.
Het gedicht wordt ingezonden zonder naamsvermelding onder de tekst, zodat de jury de inzendingen
anoniem kan beoordelen. In het begeleidende mailbericht vermeldt de inzender: naam, adres en
telefoonnummer.
De inzender houdt zelf een kopie van zijn/haar inzending.
De inzending dient uiterlijk maandag 15 mei 2017, 23.59 uur ontvangen te zijn.
De ingezonden gedichten worden anoniem beoordeeld door een deskundige jury. Beslissingen van de
jury zijn definitief en over de uitslag van de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
De jury kiest het winnende gedicht. De prijs hieraan toegekend heet de ‘IJsselbiënnale Poëzieprijs 2017’
en bestaat uit een geldbedrag van € 250.-. Deze prijs zal worden uitgereikt op een nader te bepalen
plaats.
De inzenders van gedichten voor de poëziewedstrijd geven door inzending tevens toestemming, indien
daarvoor uitgekozen, tot het opnemen in een digitale en/of een gedrukte bloemlezing/dichtbundel.
Dichters die ingezonden hebben, kunnen gevraagd worden het bewuste gedicht, samen met andere
gedichten van eigen hand die hoofdzakelijk binnen het thema (zie hierboven onder 8.) dienen te passen,
te komen voordragen bij één of meer bijeenkomsten in het kader van de IJsselbiënnale.
De organisatie van het ‘Dichter op de IJssel’-project beschikt overigens niet over middelen om kosten
van reizen, presentatie etc. te vergoeden.
Door inzending van een gedicht verklaart de inzender zich akkoord met deze spelregels.

maakt deel uit van het activiteitenprogramma van de IJsselbiënnale
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