Schrijfwedstrijd ‘Piter Jelles schrijft’
Het is zover: in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 lanceert Piter
Jelles haar eerste schrijfwedstrijd: ‘Piter Jelles schrijft’. We hopen dat we jou kunnen
motiveren je talenten te laten zien door een gedicht, kort verhaal of column te schrijven!
We zijn op zoek naar een gedicht, kort verhaal of een column rondom het thema
‘Verbinding’. Verder geven we je de vrijheid om te verkennen welke richting jouw
schrijftalent je meeneemt.
De winnaars worden op de grote Piter Jelles Schrijft-avond op 5 november 2018
bekendgemaakt en winnen prachtige literaire prijzen!

Laat de inkt vloeien!

Uit jezelf in een gedicht
Aan een zestienjarige
Lach, dartel zo blij door uw zorgeloos leven,
Geniet al de vreugde der heerlijke jeugd;
Uw blik zij vol licht en uw hart zij vol vreugd,
Uw zieltje vol licht voor 't genot, u gegeven!
(strofe 1 uit ‘Aan een zestienjarige’, P.J. Troelstra)

Piter Jelles Troelstra was niet alleen politicus en strijder voor het socialisme, hij was ook
een hartstochtelijk dichter. Hij liet zich vooral inspireren door oude Friese wetsteksten, de
zeventiende-eeuwse poëzie van Gysbert Japiks en de spreektaal van het platteland.
Waar laat jij je door inspireren?
•
•
•

Alle dichtvormen zijn toegestaan. Probeer het gedicht op 1 A4-tje te houden.
Let ook op de opmaak van je gedicht.
Tip voor informatie kijk op: poëziepaleis en poëzie-leestafel.

Maak een kort verhaal
Soms maak je iets leuks mee of zie je een grappig of opvallend nieuwsbericht of leuke
foto. Houd je er van om verhalen te schrijven? Het kan zomaar zo zijn dat die leuke foto of
gebeurtenis de aanzet is om een mooi kort verhaal te schrijven.
Er zijn niet echt vaste regels voor een kort verhaal.
We geven een paar aanknopingspunten mee:

•
•
•

Een kort verhaal gaat vaak over één persoon en één gebeurtenis. In die gebeurtenis
leer je de persoon heel goed kennen. Je kent daardoor zijn karakter en zijn leven van
alledag.
Het verhaal kan 2000 woorden bevatten, maar ook meer. Een kort verhaal in een
tijdschrift is bijvoorbeeld niet langer dan 3000 woorden.
Kun je nog wat tips gebruiken, kijk dan bijvoorbeeld op schrijfvis of
schrijverspunt.nl.

Schrijf een column
Een column (Engels voor ‘kolom’) is een stukje in een krant of een tijdschrift, waarin de
schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms
provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist.
Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen,
wordt boos of het stemt hem of haar tot nadenken.
•
•
•

Een echte column sluit aan bij wat er in het dagelijks leven gebeurt.
Jouw column heeft maximaal 400 woorden, waarin je informeert, amuseert,
opinieert.
Check het taalcentrum of educatie en school.

DE JURY LET OP:

v Originaliteit in de benadering van het onderwerp
v Creativiteit in je schrijfstijl/formuleringen
v Onvoorspelbaarheid van de clou van de tekst

VOOR WIE?

Alle leerlingen en medewerkers van OSG Piter Jelles

BELANGRIJKE DATA:

v 12 oktober 2018 – Deadline
Deadline voor het insturen van je product
Stuur je product naar pjschrijft@pj.nl
v 5 november 2018 - Literaire avond
Spectaculaire Piter Jelles Schrijft-avond waar de winnaars bekend worden
gemaakt

HEB JE VRAGEN ?
MAIL ZE NAAR: PJSCHRIJFT@PJ.NL

