Poëziewedstrijd Mark Braet
Beste mensen

"Een dichter peilt
naar de kern der dingen
nachtzwaluw van Saturnus
gewonde pols
in het verband van de droom"
Het Masereelfonds organiseert voor de eerste maal een ‘poëziewedstrijd Mark Braet<’. Het reglement
vindt u hiernaast. Met deze poëziewedstrijd willen we hulde brengen aan een geëngageerd dichter, die
bovendien een belangrijke rol speelde bij het stichten van het Masereelfonds en regelde dat de
eveneens geëngageerde kunstenaar Frans Masereel instemde dat het fonds naar hem vernoemd werd.
Mark Braet (1925-2003) was zeer actief maatschappelijk-cultureel geëngageerd als drager van een
humanistisch en communistisch ideeëngoed en getuigde van een bijzonder menselijk-gevoelige
dichtkunst. In die zin is Mark Braet nog brandend actueel, omdat de samenleving zeker vandaag mensen
met zijn waarden en talenten kan gebruiken. Bovendien blijft zelfs in deze tijden van internet en
wereldwijde instant communicatie het woord belangrijk, als drager van een mening, een gevoelen, een
overtuiging. Op papier of op computerscherm blijft een degelijke beheersing van de taal – het kunnen
spelen met taal – levensnoodzakelijk voor een goede communicatie, voor wederzijds begrip en
verstandhouding.
Onze poëziewedstrijd richt zich naar alle mensen die zich in de beknopte omschrijving van Mark Braet
herkennen. Vrouw of man, jong of oud, gekleurd of blank, iedereen is welkom om een poëtisch werk in te
sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 80, www.masereelfonds.be

Het Reglement
1) De inzending moet bestaan uit precies drie Nederlandstalige gedichten en dient in zesvoud te worden op
papier gezonden aan Mark Braet - poëzieprijs, Kazernestraat 33,1000 Brussel.
2) Het thema is vrij.
3) Alle inzendingen moeten voor 15 september 2008 worden ingezonden.
4) Ingezonden gedichten mogen tot op de datum van het bekendmaken van het juryrapport nergens, in welke
vorm ook, zijn gepubliceerd.

5) De auteur moet een schuilnaam vermelden onder elk ingezonden gedicht. Deze schuilnaam, samen met de
ware naam, adres en eventueel tel/faxnummer of e-mailadres dient, in een gesloten envelop waarop de
schuilnaam vermeld staat, bij de inzending gevoegd te worden. Op de envelop mag geen afzender vermeld
staan.
6) De prijs bedraagt 600 euro en twee aanmoedigingsprijzen in de vorm van boekenbonnen van 50 euro elk.
7) Uit de totaliteit van inzendingen zal een keuze gemaakt worden door een jury, bestaande o.m. uit Nèle
Ghyssaert (voorzitter), Frieda Groffy, Willy Spillebeen en Koen Stassijns
8) De dichter(es) die een meerderheid van de stemmen behaalt ontvangt de hoofdprijs. De jury heeft het recht
de prijs te splitsen over meerdere inzendingen of niet toe te kennen.
9) De leden van de raad van bestuur, het kaderpersoneel van het Masereelfonds, de leden van de jury en hun
gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
10) De uitspraak van de jury is bindend: correspondentie is niet mogelijk. Het juryrapport wordt bekend
gemaakt ter gelegenheid van de proclamatie, doorgegeven aan de pers en is na de proclamatie ook tegen
kostprijs opvraagbaar bij het secretariaat van het Masereelfonds.
11) De proclamatie is voorzien op vrijdag 21 november 2008 in kunstencentrum De Werf te Brugge.
11) Alle inzendingen die niet voldoen aan het reglement worden terzijde gelegd. De ingezonden gedichten
worden niet teruggezonden. Het Masereelfonds behoudt zich het recht voor tot publicatie van de winnende
gedichten.
12) Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.
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