Schrijfwedstrijd van de Schrijfwerkplaats
van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch
september - december 2018
We nodigen iedereen uit mee te doen aan de schrijfwedstrijd ‘Tradities’
Over de hele wereld wordt Oud en Nieuw gevierd, maar niet iedereen kent het zingen van
liederen als gebruik of gewoonte voor een speciale gelegenheid.
Het instandhouden van de maatschappelijke stabiliteit was de oorspronkelijke functie van
een traditie, vaak in de vorm van feesten, ook bij sport of cultureel erfgoed.
Mensen kunnen tradities zeer verschillend ervaren, van waardevol tot statisch of
beklemmend. Wie wil ze doorbreken? Wat gaat daarachter schuil?
Schrijf erover in de vorm van een verhaal of betoog.
Voorwaarden:
 De tekst bevat maximaal 1500 woorden
 Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar
 Teksten zijn niet eerder gepubliceerd
 Per deelnemer is één inzending mogelijk
 Selectiecriterium: Wie weet de lezers het meeste te raken!
 De prijzen voor het beste verhaal worden persoonlijk uitgereikt in de week van
17 december waarna publicatie volgt op de website van de bibliotheek
 De prijswinnaars worden telefonisch benaderd
 Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd
 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de bibliotheek en deelnemers van
de Schrijfwerkplaats
 Teksten kan je insturen via e-mail: schrijfwedstrijd@bibliotheekdenbosch.nl
Deadline: dinsdag 20 november 2018 om 23.55 uur
Publieksprijs
Het publiek kiest de twee beste verhalen uit de elf verhalen die door de jury, bestaande uit
leden van de schrijfwerkplaats, als beste worden aangemerkt. Deze verhalen zijn te vinden
op de website van de bibliotheek ‘11 genomineerde Traditie-verhalen’. Het publiek stuurt
de keuze in via: schrijfwedstrijd@bibliotheekdenbosch.nl
Prijzen:
 Eerste prijs







Tweede prijs



Feedback door een professionele schrijfcoach
mbt drie teksten van maximaal 1500 woorden,
Publicatie van de winnende tekst op de website van de bibliotheek
Gratis deelname van drie workshops / lezingen van de bibliotheek
Boekenbon
Gratis deelname twee workshops / lezingen van de bibliotheek

Deze informatie en de verhalen zijn te vinden op www.bibliotheekdenbosch.nl

