Wie volgt Anja Luyten op?
Keizerlijke Commanderie op zoek
naar vijfde Haspengouws
fruitdichter
Het Haspengouws fruit promoten door middel van gedichten? Dat kan!
De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers
en hun Gastronomie organiseert immers sinds 2009 een tweejaarlijkse
wedstrijd waarbij de beste inzender de titel van Haspengouws
Fruitdichter mag dragen.
Voor de periode 2016-2017 is de Commanderie op zoek naar een
opvolger/opvolgster van Boudewijn Knevels, Jan Goffa, Jolien Bruyninckx en
Anja Luyten. Deze laatste zal haar Gouden Fruittak en Epitoga met ganzenveer
overhandigen aan haar opvolger/opvolgster tijdens het Kapittelbanket van de
Commanderie op zaterdag 19 maart 2016.
Het volledige reglement vindt u hieronder. Men kan het ook lezen op de
website van de Keizerlijke Commanderie www.keizerlijke-commanderie.be.
Desgewenst wordt het u ook op eenvoudige aanvraag bij Jos Lacroix
(lastra@pandora.be) gemaild.
Met deze wedstrijd wil de Keizerlijke Commanderie dichtend Haspengouw en
Limburg in zijn of haar pen doen kruipen voor de toch niet zo moeilijke taak
om de mooie regio, het aangrijpend cultuurhistorische leven, de rijkdom van
het fruit en de noeste werkers in de fruitteelt te verheerlijken.
Dichters en dichteressen, stuur jullie gedichten in vòòr 1 maart 2016, wie weet
heb jij de eer en het genoegen tot vijfde Haspengouws Fruitdichter te worden
bekroond!
Hieronder het volledige reglement.

HASPENGOUWS FRUITDICHTER / POËZIEWEDSTRIJD 2016
De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun
Gastronomie organiseert, in samenwerking met het Stadsbestuur van SintTruiden, een poëziewedstrijd om de vijfde Haspengouws Fruitdichter te kunnen
aanstellen.
REGLEMENT
1.
Iedereen die minstens 18 jaar is en in Haspengouw en/of Belgisch-Limburg
woont, kan deelnemen met minimum twee, maximum drie gedichten die
de lof van Haspengouw en het Haspengouws fruit als onderwerp hebben. De
inzending mag niet eerder gepubliceerd zijn, noch in gedrukte vorm, noch op
het internet. Het werk mag ook niet bekroond, geselecteerd of genomineerd
zijn in andere wedstrijden.
2.
De inzendingen dienen in 3 exemplaren ingezonden, op A4-formaat, en
moeten ondertekend zijn met een schuilnaam. Inzendingen via e-mail of fax
worden niet aanvaard. Uit niets mag de identiteit van de inzender blijken, ook
niet uit de schuilnaam. De verzendingsenveloppe mag geen afzender
vermelden.
Bij de inzending moet een gesloten enveloppe worden gevoegd waarop de
schuilnaam vermeld staat. In deze omslag bevindt zich een brief waarop de
schuilnaam, de werkelijke naam, het geboortejaar, adres, telefoonnummer, fax
of e-mail worden vermeld.
3.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige
auteursrechten over de ingezonden werken te hebben en vrijwaart de
organisator voor claims van derden.
De toegezonden teksten worden niet geretourneerd.
De uitslag van de wedstrijd verschijnt in de media.
De deelnemers zullen persoonlijk van de uitslag op de hoogte gebracht
worden.
4.
De inzendingen moeten vóór 1 maart 2016 toekomen op volgend adres:
Wedstrijd Haspengouws Fruitdichter,
p/a
Boudewijn Knevels
Schildstraat 24
3870 Heers-Mettekoven

5.
Aan de bekroonde dichter/dichteres wordt de titel “Haspengouws Fruitdichter”
toegekend voor de periode lente 2016 tot en met lente 2018. Van hem/haar
wordt verwacht om maandelijks een gedicht te schrijven dat een persoonlijke
impressie weergeeft over Haspengouw en/of het Haspengouws fruit. Hij/zij
dient ook op activiteiten aanwezig te zijn die verband houden met het
Haspengouws fruit en er desgewenst enkele gedichten voor te dragen.
6.
De bekroonde dichter/dichteres ontvangt een prijs ter waarde van € 500 en
wordt bekleed met de epitoga met ganzenveer van de Keizerlijke Commanderie
voor de duur van zijn/haar aanstelling.
7.
De gemaakte gedichten kunnen, uitsluitend door bemiddeling van de
organisator, gebundeld worden in de reeks Haspengouwse Fruitgedichten. De
auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten. In de bundel zal dat
door middel van het copyrightteken worden aangegeven.
8.
De jury, onder voorzitterschap van de heer Boudewijn Knevels, voorzitter van
de Keizerlijke Commanderie en eerst aangestelde Haspengouws Fruitdichter;
de heer Jos Lacoix, woordvoerder en ondervoorzitter van de Keizerlijke
Commanderie, en leden van het Praesidium van de Keizerlijke Commanderie;
mevrouw Hilde Vautmans, Sint-Truidense schepen van o.a. fruitteelt en
toerisme; mevrouw Edith Oeyen, voorzitter Koninklijke Vereniging van
Limburgse Schrijvers; mevrouw Ingrid Lenaerts, bestuurslid KVLS; en de
gewezen Haspengouwse Fruitdichters de heer Jan Goffa, mevrouw Jolien
Bruyninckx, en mevrouw Anja Luyten.
De uitspraak van de jury is bindend en kan niet het voorwerp vormen van
enige correspondentie.
9.
Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.
10.
De officiële bekendmaking en aanstelling van de vijfde Haspengouws
Fruitdichter zal gebeuren tijdens het Kapittelbanket van de Keizerlijke
Commanderie op 19 maart 2016 in Salons Norfolk te Sint-Truiden, in
aanwezigheid van diverse media.
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