REGLEMENT GOUDEN POËZIEMEDAILLE & POËZIESTERREN 2020
1. De Gouden Poëziemedaille & Poëziesterren zijn een project van Poëziecentrum en CANON
Cultuurcel.
2. De prijzen worden uitgereikt door een vakjury en een kinderjury. De jury’s beslissen bij
meerderheid van stemmen. Op de beslissing van de jury’s is geen beroep mogelijk.
- De vakjury wordt benoemd door de organiserende partners en gevormd door vertegenwoordigers
uit diverse sectoren in Vlaanderen waar kinderpoëzie een belangrijke rol speelt:
Marina Waterschoot (leerkracht lager onderwijs), Kathleen Meersseman, (docent
Arteveldehogeschool, bachelor in het onderwijs: Lager onderwijs), Bieke Verlinden (leerkracht lager
onderwijs), Kay Lambrechts (CANON Cultuurcel) en juryvoorzitter Jan Van Coillie (hoogleraar
Faculteit Letteren KU Leuven - Campus Brussel).
- De vakjury nomineert 3 à 5 dichtbundels en bekroont de beste dichtbundel met de Gouden
Poëziemedaille. Verder selecteert ze 5 gedichten per graad/bouw in het basisonderwijs en 3 voor de
kleuterklassen.
- De voorzitter van de vakjury schrijft na afloop het juryverslag.
- De kinderjury kiest uit de 5/3 gedichten per graad het beste gedicht en bekroont het met een
Poëziester.
- De kinderjury wordt gevormd door de leerlingen van diverse klassen uit de basisschool (ook
kleuters). Stemmen gebeurt via een leestraject in de klas. Hiervoor is didactisch materiaal voorzien.
Elke klas kan deelnemen.
3. De bundels die in aanmerking komen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
- het gaat om oorspronkelijk Nederlandstalige kinderpoëziebundels gepubliceerd door in Vlaanderen
of Nederland gevestigde uitgevers in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
- verkrijgbaar in de erkende boekhandel;
- geschreven voor kinderen van 3 tot 12 jaar;
- kleuterpoëzie en AVI-bundels kunnen meedingen, alsook liedteksten indien deze als
bundel/liedboek zijn uitgegeven;
- vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van meerdere auteurs en prentenboeken op
rijm komen niet in aanmerking;
- in gedrukte vorm uitgebracht; digitale en elektronische werken komen niet in aanmerking;
- een dichter kan met verschillende titels genomineerd worden;
- de bundels dienen in vijfvoud opgestuurd te worden naar Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000
Gent tav Lot De Smet; er wordt geen bijdrage gevraagd voor deelname.
4. Prijzen:
Een gedicht uit de beste kinderpoëziebundel – bekroond met de Gouden Poëziemedaille door de
vakjury – wordt op muziek gezet door een muzikant. Dit lied heet het Poëziemedaillelied. Voor de
winnaar wordt ook een medaille voorzien.
De 4 beste gedichten (1 voor de kleuterklassen, voor de 1ste , 2de en 3de graad) – bekroond met een
Poëziester door de kinderjury – komen elk op een geïllustreerde poster. Er worden stickers gemaakt
om op de winnende boeken te kleven.
5. De prijsuitreiking vindt plaats op 3 juni 2020 in CC Deurne tijdens een programma gewijd aan
kinderpoëzie georganiseerd door Poëziecentrum en CANON Cultuurcel.

