
Uitreiking LiteratuurPrijs Zeist
Vrijdagavond 23 november

2018

Plaats:  Zaal ‘De Klinker’(Muziekschool/Bibliotheek), 
Markt 1 te Zeist

Aanvang: 20.00 uur
Prijs:  € 5,-
Kaarten:  Online via www.ideacultuur.nl of aan de zaal

Voordrachten door de genomineerde dichters

Muziek: Trio 3 Eilanden



Gedichtenwedstrijd
In het najaar van 2018 wordt voor de vijfde keer de 
LiteratuurPrijs Zeist uitgereikt. In het voorjaar werd daartoe voor 
de derde keer een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.

Voor deze wedstrijd hebben 176 dichters uit Nederland en België een gedicht 
ingestuurd. De jury, gevormd door Henjo Hekman (Stadsdichter van Zeist), Hanneke 
Verbeek (dichter/schrijver en TAALPODIUMredacteur) en Eelco Rommes (schrijver 
en prijswinnaar 2016), heeft uit alle inzendingen dertig gedichten geselecteerd. 
Voor de drie beste gedichten wordt een geldprijs uitgereikt. 
(1e prijs € 350,–, 2e prijs € 250,– en 3e prijs € 150,–)  
 
De door de jury geselecteerde gedichten zijn opgenomen in een feestelijke bundel. 
Voor deze jubileumeditie hebben fotografen foto’s met hun smartphone gemaakt bij 
een aantal gedichten. Tijdens de avond van de presentatie is deze bundel te koop.

Programma
• De genomineerde dichters dragen hun gedicht voor
• Stadsdichter en jurylid Henjo Hekman leest het juryrapport voor
• Marcel Fluitman, cultuurwethouder Zeist, maakt de prijswinnaars bekend en deelt 

de bijbehorende prijzen uit
• Muziek van Trio 3 Eilanden 
• Fred Penninga presenteert de avond

Trio 3 Eilanden zet poëzie o.a. van Slauerhoff, Vestdijk, Marsman en Lucebert, 
Nijhoff op muziek.
De band bracht drie cd’s uit en speelde bij diverse poetryslams, evenementen in 
bibliotheken, in het Beauforthuis en live voor VPRO. 
Het trio bestaat uit Maarten Luitwieler – percussie, Jos Gebbinck – bas; Dick 
Vestdijk – zang / gitaar, met Lidwien Baarspul, zang.

De LiteratuurPrijs Zeist wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage 
van Boekhandel Kramer & Van Doorn / Broese Boekverkopers, Groenveld Boeken, 
het K.F. Heinfonds, het Elise Mathildefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

www.literairzeist.nl • www.ideacultuur.nl • www.taalpodium.nl


