
 

Reglement Poëziewedstrijd 
‘Warm Bilzen, edel en schoon’ 

 
 

Art. 1: Omschrijving 

Bibliotheek De Kimpel Bilzen organiseert een poëziewedstrijd ter gelegenheid van de Week van de 

Poëzie 2021 en ter ondersteuning van iedere Bilzenaar die een warm woordje kan gebruiken. Om die 

reden is het thema van de poëziewedstrijd ‘verbondenheid in deze moeilijke corona-tijd’ en sluit zo 

aan bij de acties rond ‘Warm Bilzen -  Lichtpuntjes’. Het thema heeft een duidelijke link naar ‘Tesi 

Samanunga’, het zinnetje geschreven in 1130 in Munsterbilzen dat al vertelde dat “de Bilzerse 

gemeenschap edel en schoon is”. Vandaar de titel van de poëziewedstrijd ‘Warm Bilzen, edel en 

schoon’. 

 

Art. 2: Deelnemers 

De poëziewedstrijd wordt uitgeschreven voor alle inwoners van Bilzen én mensen die een link 

hebben met Bilzen: afkomstig van of werkend in Bilzen, vrienden of familie in Bilzen, inwoner van 

een omliggende gemeente, Bilzen een warm hart toedragend... Deelname is voor iedereen vanaf 16 

jaar. Leden van de jury, personeelsleden van bibliotheek De Kimpel en hun inwonende gezinsleden 

komen niet in aanmerking voor prijzen, maar zijn zeker welkom om deel te nemen. Door deel te 

nemen verklaart u zich akkoord met dit reglement. 

 

Art. 3: De opdracht 

- Deelnemers zenden één of twee gedichten in rond het thema ‘Warm Bilzen’ of rond 

verbondenheid in deze moeilijke tijden. Deelnemers kunnen zich ook laten inspireren door 

het lichtkunstwerk ‘Tesi Samanunga’ dat aan de zijkant van het oud stadhuis te bekijken is. 

- De ingezonden gedichten worden individueel beoordeeld.  

- Enkel eigen geschreven teksten mogen ingediend worden voor deze wedstrijd. De teksten 

mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet, noch in gedrukte vorm. De 

werken mogen niet eerder bekroond zijn in andere wedstrijden. Plagiaat wordt automatisch 

bestraft met verdere uitsluiting aan deze wedstrijd; boetes ten gevolge van misbruik hierop 

zijn ten laste van de inzender.  

- De tekst dient grotendeels in het Nederlands opgesteld te zijn. 

- Het werk wordt digitaal of in de bib ingediend op één A4 en mag niet langer zijn dan die ene 

pagina per werk. Aanvullend kan een geluids- of visuele opname toegevoegd worden in een 

welgekend formaat digitaal of op een usb-stick. Het betreft poëzie in de ruime zin: het mag 

een haiku zijn, bierkaartjespoëzie, slam poetry, een klassiek gedicht. Vormelijk is de A4 de 

enige beperking. 

- De gedicht(en) dienen ten laatste 14 februari 2021 voor 22 uur ingediend te worden in een 

enveloppe in de bibliotheek zelf (hou rekening met de openingsuren!) of via e-mail naar 

bibliotheek@bilzen.be met als onderwerp ‘Poëziewedstrijd’. In de enveloppe zitten twee 

pagina’s: één met de contactgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer), één met 

het werk zelf. In de e-mail zijn de teksten toegevoegd als bijlage. 
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Art. 4: Beoordeling 

- De jury bestaat uit voorzitter gevestigd dichter Sylvie Marie en vier leden die een link hebben 

met bibliotheek De Kimpel of in het dagelijkse leven creatief omspringen met woorden en 

taal. 

- Zij zullen de inzendingen beoordelen op kwaliteit. Zij behouden het recht de prijs niet toe te 

kennen. 

- Over de beslissingen van de jury is geen discussie mogelijk.  

 

Art. 5: Prijzen en uitreiking 

- De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 21 maart 2021 in Bibliotheek De Kimpel om 10 uur. 

Alle deelnemers worden uitgenodigd op deze uitreiking. De winnaars moeten hun prijs 

persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking. Er wordt hen ook gevraagd hun 

eigen ingezonden gedicht voor te dragen of te laten voordragen. 

- De eerste prijs, oftewel de Mathieu Wijnen-poëzieprijs, bestaat uit een persoonlijke 

begeleidingssessie door gevestigd dichter Sylvie Marie. Deze en de tweede en derde prijs 

worden aangevuld met boekenbonnen en een poëziepakket. 

- De organisatie en het stadsbestuur hebben het recht de geselecteerde gedichten te laten 

voordragen, te publiceren, te verspreiden via sociale media en op openbare plaatsen tentoon 

te stellen in elke vorm die de organisatoren wenselijk achten (zoals affiches, spandoeken, 

projecties, auditieve weergave…). De auteur van het gedicht wordt vermeld en aan de 

inhoud zal uiteraard niet worden geraakt. De auteur kan in geen geval aanspraak maken op 

een vergoeding. 

 

Alle informatie over de poëziewedstrijd, inclusief dit reglement, is te raadplegen op 

https://bilzen.bibliotheek.be/poeziewedstrijd. Wie vragen over de wedstrijd heeft, neemt contact op 

met de medewerkers van Bibliotheek De Kimpel Bilzen via het e-mailadres bibliotheek@bilzen.be of 

telefonisch via het nummer 089/519 506. 
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