REGLEMENT KAREL VAN DE WOESTIJNEPRIJS 2017

Art. 1: De Karel van de Woestijneprijs is een driejaarlijkse prijs voor poëzie, die wordt uitgeschreven
door de gemeente Sint-Martens-Latem.
Art. 2: Voor de prijs komt in aanmerking: elke oorspronkelijke Nederlandstalige bundel van minimum
twintig gedichten, ongeacht de nationaliteit van de dichter. De bundel is ongepubliceerd of is
verschenen in de voorbije drie jaar (2014, 2015, 2016)
Art. 3: De prijs bedraagt 3000 euro. Hij wordt integraal toegekend en wordt niet gedeeld. Bij gebrek
aan kwaliteit van de ingezonden bundels wordt de prijs ingehouden.
Art. 4: De beschikbare bundels worden ingewacht tot 15 maart 2017. Inzendingen moeten
aangetekend of per drager tegen ontvangstbewijs worden gestuurd naar
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris, p/a. College van Burgemeester en Schepenen van Sint-MartensLatem, Dorp 1, B-9830 Sint-Martens-Latem.
Gepubliceerde en niet-gepubliceerde bundels worden in vijfvoud opgestuurd. De ingediende
exemplaren worden niet terugbezorgd.
Art.5: Het schepencollege stelt maximum vijf juryleden aan die gekozen worden op basis van hun
kennis of ervaring op literair vlak. Een werkgroep gevormd binnen het bestuur van de gemeentelijke
Cultuurraad doet hiertoe een gemotiveerde voordracht aan het schepencollege.
Art. 6: De jury selecteert vijf bundels, die –indien nog niet in het bezit van de gemeente– worden
aangekocht door de gemeente Sint-Martens-Latem. Zij kan voor die selectie putten uit alle
ingezonden bundels en uit bundels die door de juryleden worden voorgesteld. Uit die vijf
genomineerde bundels wordt de laureaat gekozen.
Art. 7: De vijf genomineerden krijgen de kans om één gedicht uit de geselecteerde bundel te laten
meedingen voor de publieksprijs. Deze voorziet in een oorkonde. Het publiek kan hiervoor via de
gemeentelijke website stemmen.
Art. 8: De proclamatie van de uitslag en uitreiking zal plaatshebben op 10 juni 2017.
Art. 9: Alle betwistingen in verband met de organisatie waarvoor dit reglement geen uitsluitsel biedt,
worden beslecht door het organisatiecomité. Tegen de beslissingen van dit comité en de uitspraak
van de jury is geen verhaal mogelijk.

