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Verhalenwedstrijd
Literair Zeist organiseert in samenwerking met Bibliotheek 
Idea Zeist en Vereniging TAALPODIUM de LiteratuurPrijs Zeist 
2020. Na de gedichtenwedstrijd in 2018 is er dit jaar weer een 
open verhalenwedstrijd.

De wedstrijd
Het thema van de verhalenwedstrijd voor de LiteratuurPrijs Zeist 2020 is ‘Rebellen 
en dwarsdenkers’. Daarmee wordt aangegeven dat ‘wij het lef van schrijvers koesteren 
die de vrijheid nemen om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te 
zijn, onaangepast en onafhankelijk. De dromerige dwarsdenker die veilig thuis afreist 
naar een andere wereld en de rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt tegen 
de status quo – ze zijn van levensbelang voor onze samenleving.’ 
Zet jouw/uw verhaal op papier en stuur dat – volgens het reglement – naar het 
wedstrijdsecretariaat:
Literair Zeist – LiteratuurPrijs Zeist 2020, t.a.v. Jantsje de Boer, Markt 1, 3701 JZ Zeist.

De prijzen
Voor de winnaars zijn er geldprijzen: 1ste prijs € 350,-, 2de prijs € 250,-, 
3de prijs € 150,-. Tijdens een feestelijke avond – op vrijdag 13 november 2020 – met  
voordrachten en muziek zullen de prijzen worden uitgereikt. Dit vindt plaats in 
gebouw De Klinker (muziekschool / bibliotheek) in Zeist.  
In totaal zullen 20 verhalen in een fraaie bundel worden gepubliceerd. De bundel 
wordt tijdens de avond gepresenteerd. De schrijvers waarvan het verhaal in de bundel 
is opgenomen, ontvangen een gratis exemplaar.

De jury 
De jury wordt gevormd door Henjo Hekman (dichter/schrijver en eerste, inmiddels 
afgezwaaide, stadsdichter van Zeist), Hanneke Verbeek (dichter/schrijver) en Eelco 
Rommes (schrijver en winnaar verhalenwedstrijd 2016).

De regels
Iedere deelnemer mag slechts één, niet eerder elders – ook niet op internet – 
 gepubliceerd, verhaal insturen. De verhalen moeten in het Nederlands zijn geschreven. 
De inzendtermijn sluit 10 augustus 2020. 
Kijk voor het volledige reglement, de maximale omvang van het verhaal, de juiste 
wijze van inzenden en andere informatie op onze websites:

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


