‘Dichter op de Heuvelrug’ profiel
Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat een dorpsdichter aanstellen voor een periode van vier jaar.

De ‘Dichter op de Heuvelrug’ is: “Poëtisch Ambassadeur van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug”. De dorpsdichter schrijft gedichten over actuele, lokale, culturele en
maatschappelijke thema’s.
De ‘Dichter op de Heuvelrug’ is een door de gemeente Utrechtse Heuvelrug verleende
eretitel en de dichter krijgt de opdracht:





gedichten te schrijven die kunnen worden voorgedragen bij officiële
gebeurtenissen in de gemeente, zoals huldigingen, manifestaties en openingen,
gedichten te schrijven waarin actueel nieuws in de gemeente op een ludieke,
kritische of vervreemdende wijze wordt belicht,
deze gedichten voor te dragen tijdens officiële gebeurtenissen en/of te publiceren
in periodieken die voor de inwoners van de gemeente toegankelijk zijn,
op enigerlei wijze bij te dragen aan de aandacht voor poëzie van de
gemeentelijke bevolking.

Definitie van het ambt
•

•
•
•
•

•

Het ambt van ‘Dichter op de Heuvelrug’ staat in principe open voor iedere
bekende dan wel onbekende dichter. De dichter woont in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug en heeft een band met de dorpen, de inwoners en hetgeen zich daar
afspeelt;
Het ambt staat open voor individuele dichters , of voor een collectief;
Aanstelling is voor een periode van vier jaar;
De dichter maakt minimaal 12 gedichten per jaar wel of niet in combinatie met
een optreden;
De dichter kan gevraagd worden om een gedicht te maken en/ of voor te dragen
voor een bepaald evenement: voorop staat wel de vrijheid en creativiteit van de
dichter zelf;
Aanstelling vindt plaats met een schriftelijke opdracht: er is geen sprake van
ambtelijke dienstverband.

Dichten én presenteren
Bij hun kandidaatstelling moeten de dichters in spé aangeven hoe ze hun functie
denken in te vullen. Bovendien beschikt de dichter niet alleen over een vaardige pen,
maar kan hij of zij zich ook goed presenteren.
De gedichten worden gepubliceerd op de website van gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Er zijn verschillende presentatiemomenten waarop de `Dichter op de Heuvelrug’ eigen
werk voordraagt.
Verkiezing
Wie in aanmerking wil komen voor dit prestigieuze ambt kan voor 3 juni 2019 twee gedichten
en een motivatie insturen naar cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl onder vermelding van
‘Dichter op de Heuvelrug’. Eén daarvan moet een actueel Utrechtse Heuvelrug onderwerp
hebben. Uit het toegezonden werk kiest een deskundige jury vijf kandidaten uit die het werk
mogen voordragen tijdens het Cultuurcafé op woensdag 26 juni, waarna de winnaar wordt
gekozen.
NB. Het ambt van de Dichter op de Heuvelrug is een nieuw ambt . Bij aanstelling worden in
overleg met de dichter een aantal zaken verder afgesproken.
Voor meer informatie over de verkiezing kunt u contact opnemen met de Cultuurcoach van de
Utrechtse Heuvelrug, Maja van Eijndthoven cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl
06-18594919
Voor meer informatie over het profiel van de dichter kunt u contact opnemen met
beleidsmedewerker Cultuur, thema Samenleving, Marianne Dolman tel: 0343 565600 email:
Marianne.dolman@heuvelrug.nl

