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ZO WERKT HET:
schrijf een gedicht in het Fries,
Nederlands of een andere (moeder)taal
gebruik daarvoor de regels op de voorkant
of print het en plak het op deze kaart
het hoeft niet per se te rijmen
en heeft maximaal 8 regels
een titel mag, maar is niet verplicht

Schuilt er een dichter in
jou, een ware woordenen zinnenspuwer? Goochel je
graag met letters en met taal?
Dan is dit je kans! Wij zoeken
gedichten om de Bibliotheek
mee te verfraaien.
En nee, je hoeft geen professioneel dichter
te zijn. Het is tenslotte de tijd van het jaar
dat veel mensen weer aan het dichten slaan
en hun meest creatieve rijmsels verwerken
in een Sinterklaas gedicht. Dus misschien
ben je al goed op dreef en weer helemaal in
de dichtmodus. Dat komt mooi uit! Dus pak
die pen, zet je hersenspinsels op papier en
wie weet hangt jouw gedicht straks in de
bieb voor iedereen om te lezen.
Een jury beoordeelt de gedichten en zoekt
de leukste, mooiste of meest bijzondere
gedichten uit. Deze krijgen voor langere tijd
een speciaal plekje in bibliotheek Hallum!
Wij nemen persoonlijk contact op met
de winnaars. Later in december worden
de gedichten onthuld in de Bibliotheek.

als thema kun je denken aan:
ontmoeting, Hallum (en omgeving),
bibliotheek, boeken, leren, ontdekken of….
natuurlijk heb je het
gedicht zelf geschreven
het mag poëtisch zijn, maar ook simpel.
De toon kan serieus zijn of grappig of …
kortom: je hebt veel dichterlijke
vrijheid en kan alle kanten op
lever het gedicht (op deze kaart)
vóór 5 december in bij de balie
van bibliotheek Hallum
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