GEMEENTE CULEMBORG / DE ROOS VAN CULEMBORG

VERKIEZING STADSDICHTER 2022
Ria van Koppen zwaait na twee jaar af als stadsdichter van Culemborg. Er is veel bewondering voor
haar vormvaste sonnetten waarin ze verslag deed van bewogen tijden in stad en wereld. Op zaterdag
8 januari zwaaien we haar uit bij een dichterlijk optreden om 12.00 uur op Cultureel Hotspot Roos &
Tomey, Markt 36. We zoeken een goede opvolger voor het jaar 2022. Er is geld voor vrijgemaakt
door de gemeente en een duidelijke procedure afgesproken. Vrijdag 14 januari is de verkiezing.
Wat verwachten we van een stadsdichter?
- de stadsdichter schrijft beeldend/toegankelijk en compact over het leven in stad en wereld
- levert één keer per maand een gedicht bij officiële gelegenheden of voorkomende gebeurtenissen.
- is bereid op zinnige uitnodigingen van de Gemeente Culemborg en uit de samenleving in te gaan
Wat kan de stadsdichter verwachten?
- Ondersteuning van de Gemeente Culemborg en de Roos van Culemborg in het jaar 2022
- Een financiële tegemoetkoming van € 1000,- Regelmatige publicatie van de gedichten

ZIN OM STADSDICHTER TE WORDEN?
Zo doe je mee!
Voor 10 januari stuur je een Word-bijlage naar deroosvanculemborg@gmail.com
- naam, adres, telefoonnummer
- drie gedichten van maximaal 14 regels
invalshoeken: 1) een locatie in Culemborg, 2) een gebeurtenis in Culemborg 3) een vrij onderwerp
Verkiezing
14 januari 20.00 uur Culturele Hotspot Roos &Tomey Markt 36
- elke inzender, die aan de voorwaarden voldaan heeft, leest de drie gedichten voor
- muzikale intermezzo’s en verrassingen
- de jury maakt de uitslag bekend op grond van kwaliteit gedichten en presentatie
Jury
Voor de jury zijn mensen aangezocht met specifieke kwaliteiten en invalshoeken
1. Ria van Koppen, lerares Oude Talen, stadsdichter in 2020 en 2021
2. Cees Braas, neerlandicus, Hoge School Utrecht
3. Joost Reus, wethouder cultuur van de gemeente Culemborg

GA AAN HET DICHTEN EN VEEL SUCCES!
Contact en informatie:
Rieks Hoogenkamp
Slotstraat 8 4101BH Culemborg
0345-778855, hoogenkamp@ziggo.nl

