Reglement verhaal schrijven
Schrijf een Dilbeekse legende!
Erfgoeddag 2021
Wij dagen je uit: schrijf vandaag het erfgoed van morgen! Maak een legende, mythe of volksverhaal
en kom met je verhaal terecht op het wandelparcours van Erfgoeddag 2021. Erfgoeddag Dilbeek wordt
georganiseerd door de Gemeente Dilbeek en de Cultuurraad Dilbeek.
Doelstelling
Het maken en tentoonstellen van de eigen verzonnen Dilbeekse legende kadert in de organisatie van
Erfgoeddag 2021. Het doel is om het Dilbeeks erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek en
creatievelingen en lokaal schrijftalent uit te dagen om een goed leesbaar en boeiend kort verhaal te
creëren.
Voorwaarden
-

Het verhaal moet zich afspelen in de Tramsite en verdergaan op het thema ‘Sporen in de nacht’
Deelnemende verhalen behoren tot de mythologie: mythen, legenden, sagen, in brede zin
Deelnemende verhalen mogen maximaal 5000 woorden lang zijn
Deelnemende verhalen dienen geschreven te zijn in het Nederlands
Elk ingezonden verhaal moet opgemaakt zijn volgens deze richtlijnen: opgemaakt in lettertype
Arial, lettergrootte 11 Microsoft Word DOCX-formaat of als PDF

Deelname
-

Je bent enthousiast en stelt je kandidaat bij team kennis (kennis@dilbeek.be)
Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van je kandidatuur
Je stuurt je tekst op en vermeld duidelijk
o In het onderwerp van je mail/ op de omslag van de brief: ‘Verhaal Erfgoeddag 2021’
o In de mail/brief: je naam, e-mailadres en telefoonnummer. De titel van je verhaal en
je verhaal zelf uiteraard

Financiën en rechten
-

Financieel:
o Deelname is gratis
o Schrijvers ontvangen een verrassing na afloop van het project, indien hun deelname
voldoet aan de hierboven vernoemde voorwaarden. Elke schrijver kan slechts eenmaal
een verrassing ontvangen. Wanneer er meer dan 20 deelnames zijn, zullen de teksten
anoniem worden beoordeeld en zullen enkel de 20 beste deelnames een verrassing
ontvangen

-

Rechten:
o Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs
o De deelnemers geven de toestemming aan de organisatie om hun naam, titel verhaal,
verhaal te publiceren in papieren of digitale communicatie
o De deelnemers geven de toestemming aan de organisatie om de teksten te gebruiken
in het kader van Erfgoeddag 2021 en toekomstige activiteiten van de gemeente
Dilbeek

Inzenden en deadline
-

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 februari 2021
Het verhaal moet ingeleverd zijn voor 19 maart 2021

Slotbepaling
-

Deelname betekent aanvaarding van dit reglement
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie

Vragen over het reglement? Contacteer kennis@dilbeek.be

