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7de WOORDFESTIVAL
zondag 2 februari 2020 om 15.00 uur
Beste leerlingen,
Voor de 7de keer organiseert het Davidsfonds Sint-Michiels & Sint-Andries
een podiumwedstrijd in samenwerking met het Conservatorium Brugge,
afdeling Woord.
Heb je talent, acteer je graag en wil je anderen verbazen met je poëzie of
verhaal? Kies of schrijf dan een gedicht, monoloog, dialoog of vertelling.
Vergeet niet om het inschrijvingsformulier samen met een kopie van je tekst
in A4-formaat door te mailen of af te geven aan mevrouw Karin Bral
(leerkracht) karin.bral@gmail.com ten laatste op vrijdag 10 januari 2020.
Het reglement en inschrijvingsformulier van de wedstrijd kan je downloaden op
KOEN STASSIJNS PRESENTEERT
www.df8200.be
Om organisatorische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt
tot 60.
150 GEDICHTEN
De deelnemers worden ingedeeld in 4 categorieën:
160 BLADZIJDEN
cat. 1: jeugd 1 & 2 – voordracht gedicht of proza
cat. 2: jeugd 3 & 4 – voordracht gedicht of proza
3 GEDICHTENBUNDELS IN 1
cat. 3: +12 jaar – dialoog
cat. 4: +12 jaar – monoloog of vertelling

IN SAMENWERKING MET

De wedstrijd heeft plaats in de theaterzaal CC De Dijk, Blankenbergse
KARIN
BRAL
Steenweg 221, 8000 Brugge-Sint-Pieters op zondag 2 februari
2020
om
15.00 uur. Inkom € 3.
Er
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CELLISTEN UIT DE KLAS VAN MARK LAMBRECHT
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met hun aanwezigheid en applaus!
Tijdens de pauzes zijn er in de onthaalruimte
drank en gebak
verkrijgbaar.
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De prijsuitreiking wordt verwacht rond 17.45 u.
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TOEGANG GRATIS
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