
KORTENBERG ZOEKT EEN DORPSDICHTER 

 
De gemeente Kortenberg gaat op zoek naar een dorpsdichter (m/v/x). Een 

dorpsdichter kan mensen verbinden, hen met een frisse blik naar hun omgeving 
laten kijken en hen amuseren met spitse, pakkende of lichtvoetige taal. De 
Kortenbergse dorpsdichter zal worden aangesteld voor een periode van drie jaar 

(van januari 2021 tot eind 2023) en jaarlijks minstens vijf gedichten afleveren. 
Ook zal hij/zij bij bijzondere gelegenheden nieuw werk voordragen. 

 
REGLEMENT 
 

Art. 1 
De wedstrijd staat open voor iedere inzender die voeling heeft met de gemeente 

Kortenberg en minstens 18 jaar is op 1 november 2020. 
 
Art. 2 

Elke inzending bestaat uit een korte motivatie en 3 gedichten, waarvan minstens 
één met Kortenberg als onderwerp. 

 
De maximale lengte voor elk ingezonden gedicht is 1 pagina/32 regels.  

De gedichten dienen in het Nederlands gesteld te zijn en in drievoud afgedrukt te 
worden op A4-formaat. Stilistisch is er geen enkele beperking. Ook de motivatie 
dient in drievoud te worden afgedrukt. 

 
Art. 3 

De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder 
gepubliceerd, bekroond of op eender welke wijze openbaar gemaakt zijn. 
 

Art. 4 
De gedichten dienen te worden ondertekend met een niet eerder gebruikte 

schuilnaam. De persoonsgegevens van de inzender (naam, geboortedatum, 
adres, telefoon en/of e-mailadres) worden op een afzonderlijk blad vermeld; dit 
blad dient in een gesloten enveloppe gestopt en samen met de gedichten te 

worden verzonden. 
 

Art. 5 
De inzendingen dienen ten laatste op 22 december 2020 verzonden te worden 
(dagstempel van de post geldt als bewijs) naar: Bibliotheek Kortenberg, 

Dorpsdichter, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. 
 

Art. 6 
De Gemeente Kortenberg heeft het recht om alle ingezonden werken te laten 
voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. De ingezonden gedichten 

worden niet aan de deelnemers terugbezorgd. 
Voor de ingezonden gedichten en voor de eventuele publicatie, voordracht en 

tentoonstelling ervan kan geen vergoeding worden geclaimd. 
 
Art. 7 

De jurering gebeurt door een driekoppige, onafhankelijke en deskundige jury, die 
haar beslissing bij de bekendmaking zal motiveren. Er wordt echter geen 

individuele correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury. Deze is 
bindend en definitief. 



Art. 8 

De naam van de eerste Kortenbergse dorpsdichter zal worden bekendgemaakt 
op donderdag 28 januari (Gedichtendag) 2021. 

 
Art. 9 
Door zich kandidaat te stellen voor de positie van dorpsdichter verklaren de 

deelnemers zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. 


