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Voordrachtwedstrijd – zondag 4 maart 2018

REGLEMENT VOOR DEELNAME
artikel 1
De wedstrijd is toegankelijk voor kandidaten vanaf 8 jaar.
artikel 2
De deelnemers worden in volgende categorieën ingedeeld:


CAT. I: meisjes en jongens uit 3de en 4de leerjaar



CAT. II: meisjes en jongens uit 5de en 6de leerjaar



CAT. III: meisjes en jongens uit 1ste, 2de en 3de middelbaar



CAT. IV: jongeren + 15 jaar

artikel 3
Er moet op voorhand worden ingeschreven, uiterlijk op 31 januari 2018. Door in te schrijven
verklaart men zich akkoord met dit reglement.
artikel 4
Het voor te dragen werk (gedicht of prozatekst) wordt getypt in het lettertype 'Arial' met
lettergrootte '12' en dient als Word-document, samen met het inschrijvingsformulier, te
worden doorgemaild naar karin.bral@gmail.com uiterlijk op 31 januari 2018. Inschrijvingen of
teksten die na deze datum toekomen worden niet meer in aanmerking genomen.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 60. Elke deelnemer kan slechts 1 x optreden.
artikel 5
De kandidaten brengen een zelfgekozen (eventueel ook zelfgeschreven) gedicht of
prozastuk. Deze tekst wordt uit het hoofd gebracht.
artikel 6
De voordracht zelf gebeurt in het Algemeen Nederlands en zonder microfoon.
artikel 7
De voordracht heeft een maximumduur van 3 minuten.
artikel 8
Het gebruik van rekwisieten is beperkt toegelaten. Een stoel en een kruk zijn aanwezig.
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artikel 9
Het is toegelaten als duo op te treden. Dan wordt het geheel van het optreden beoordeeld in
de eindscore. Er kan slechts 1 x opgetreden worden, hetzij solo hetzij in duo.
artikel 10
De deelnemers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van deskundigen.
artikel 11
De laureaten worden op het einde van de poëziewedstrijd bekendgemaakt. De uitslag is
onbetwistbaar en onveranderlijk.
artikel 12
Alle deelnemers krijgen een prijs. De laureaten krijgen een extra prijs.
artikel 13
De kandidaten worden beoordeeld naar de volgende criteria:





spreektechniek
natuurlijkheid
expressie
tekstinterpretatie

Aan elk criterium wordt een cijfer toegekend door elk jurylid. Het totaalcijfer is een
gemiddelde van deze cijfers. De kandida(a)t(en) met de hoogste totaalscore, word(t)(en)
aangeduid als laurea(a)t(en) van hun categorie. Bij een ex-aequo worden beide kandidaten
aangeduid als laureaat.
artikel 14
De kandidaten verbinden zich ertoe na inschrijving ook daadwerkelijk op te treden op de
vastgelegde datum en dienen op het afgesproken uur op de algemene repetitie
aanwezig te zijn. Zij brengen het Davidsfonds of mevr. Karin Bral (karin.bral@gmail.com) op
de hoogte indien zij niet aanwezig kunnen zijn (bv. om medische redenen).
artikel 15
Als meerdere kandidaten hetzelfde gedicht voorstellen, heeft de eerst ingeschrevene
voorrang op de volgende. Het Davidsfonds eigent zich het recht toe om minder geschikte
gedichten te weigeren. Een collage van korte gedichten is toegestaan. Voldoet het gedicht
niet, dan wordt de deelnemer op de hoogte gebracht en gevraagd een nieuwe tekst voor te
stellen.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Voornaam:

………………………………………………………………….

Familienaam:

………………………………………………………………….

Geboortedatum:

………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………………………………………….
E-mailadres:

………………………………………………………………….

Titel van het voor te dragen gedichtje/prozatekst + de auteur:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Belangrijke opmerking:

 Vergeet niet om het voor te dragen werkje samen met dit
inschrijvingsformulier uiterlijk op woensdag 31 januari 2018 door
te mailen naar mevrouw Karin Bral karin.bral@gmail.com

 Het wedstrijdreglement is te vinden op de website: www.df8200.be
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