
Bent u de nieuwe dorpsdichter? 

Maakt u graag bijzondere 
gedichten over actuele 
gebeurtenissen en personen uit 
Barneveld? En voelt u ervoor 
om de komende twee jaar 
promotor van poëzie in het 
algemeen en ambassadeur van 
Barneveld in het bijzonder te 
zijn?  
 
De gemeente Barneveld is, 
samen met Fonds 1845, op 
zoek naar een nieuwe 
dorpsdichter.  

Kandidaten kunnen tot en met 
14 oktober 2018 reageren door 
twee gedichten in te sturen. 
 
De jury, onder leiding van 
cultuurwethouder André van de 
Burgwal, buigt zich over de 
inzendingen. Een selectie van de 
kandidaten wordt gevraagd een korte 
presentatie te houden. Dat gebeurt 
op zaterdag 17 november tijdens de 
Kunstweek. Een publieksjury maakt 
dan de keuze wie de komende twee 
jaar de nieuwe dorpsdichter van 
Barneveld wordt. 

Dorpsdichter 

2018  

 
Meedoen? 

Kijk op achterzijde voor de voorwaarden en criteria. 

 

Stuur uiterlijk 14 oktober 2018 

 

 twee gedichten, één over Barneveld en één vrij onderwerp, 

 een motivatiebrief, 

 een relevant cv, 

naar beleidsmedewerker cultuur Gemeente Barneveld:  

Annerieke Claassen       a.claassen@barneveld.nl 
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Voorwaarden 
De dorpsdichter van de gemeente 
Barneveld heeft als taak gedichten te 
schrijven, met Barneveld en actuele 
lokale gebeurtenissen of personen 
als inspiratiebron. De dorpsdichter is 
een promotor van poëzie in het 
algemeen en een ambassadeur van 
Barneveld in het bijzonder.  
 
De dorpsdichter wordt aangesteld 
voor een periode van 2 jaar en  
levert minimaal 6 gedichten per jaar 
die gaan over de actualiteit in de 
gemeente Barneveld. Deze gedichten 
worden gepubliceerd in de 
Barneveldse Krant en via websites/
sociale netwerken. 
 
De dorpsdichter is ‘zichtbaar’ voor de 
lokale bevolking en draagt gedichten 
persoonlijk voor bij aangewezen 
gelegenheden. Indien als gevolg van 
overmacht deze persoonlijke 
overdracht niet mogelijk is, treden 
partijen in overleg om te bepalen wie 
in zijn/haar plaats het gedicht 
voordraagt. 
 
Bij het opstellen en voordragen van 
gedichten heeft de dorpsdichter alle 
vrijheid met dien verstande dat hij de 
gangbare fatsoensnormen in acht 
neemt en rekening houdt met de 
Barneveldse cultuur. 

Vergoeding 
Stichting Fonds 1845 Barneveld & 
Omstreken stelt voor de periode 2018 
t/m 2020 € 750 beschikbaar als 
vergoeding voor de dorpsdichter. De 
uitbetaling geschiedt in drie 
(jaarlijkse) termijnen van € 250.  
 
De dorpsdichter is vrij om voor 
opdrachten – anders dan van de 
gemeente Barneveld – een kleine 
vergoeding te vragen. 
 
Criteria dorpsdichter: 

 Aantoonbare band met de 
gemeente Barneveld. 

 Kwaliteit gedicht(en) staat 
voorop. 

 Weet gedichten op een 
aansprekende manier over het 
voetlicht te brengen 

 Bereid om gedurende twee 
jaar als dorpsdichter van 
Barneveld op te treden. 

 18 jaar of ouder. 
 
 
 

Reglement dorpsdichter 2018– 2020 

 
Dorpsdichter Barneveld  

is een initiatief van  de 

Gemeente Barneveld i.s.m.   


