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Wijziging in het jureren
Zoals jullie bekend wordt er door de auteurs gejureerd voor de gouden en zilveren
veer en de eervolle vermeldingen van het themagedicht van de maand. Over deze
manier van jureren hebben we enkele opmerkingen gekregen. De redactie is
eveneens van mening dat dit niet de beste manier van jureren is. Er is gekeken naar
een andere onafhankelijke manier van jureren.
Het is ons gelukt om drie personen te vinden die zich bereid verklaard hebben in de
jury plaats te nemen.
De juryleden zijn: de heer de Vries, mevrouw Oosting en mevrouw Offereins.
Ook het inzenden van de themagedichten krijgen een vast schema.
De gedichten kunnen tot en met de 25e van elke maand ingezonden worden, daarna
gaat de jury zich er over buigen.
Op de 1e van de nieuwe maand wordt dan de lijst bekend gemaakt en zo af en toe
voorzien van commentaar (niet structureel)
Over de stemming kan niet gecorrespondeerd worden.
AUDIOGEDICHTEN
Vanaf nu is het mogelijk om audiogedichten te plaatsen bij uw gedichten op
degedichtensite.nl
Wanneer u uw gedichten opneemt in mp3-formaat, dan is het mogelijk deze bij uw
gedicht te laten plaatsen.
Het is bijzonder om te horen hoe een gedicht voorgelezen wordt door degene die het
gedicht geschreven heeft. Hierbij wordt nog duidelijker hoe een gedicht bedoeld is
omdat de intonatie van een gedicht ook belangrijk is.
Er zijn inmiddels enkele audio's geplaatst van Coby Poelman en Cobie Verheij, hier
alvast wat voorbeelden:
De plechtigheid van Pasen Knielen op een bed violen De Abdij
Ademtocht De laatste vlucht Geloof, hoop en liefde
U kunt het gedicht zelf plaatsen op de gedichtensite en dan het mp3-bestand zenden
aan poetry.site@gmail.com
Uw gedicht komt dan ook op www.audiogedichten.nl omdat op die server de
muziekbestanden geplaatst worden, anders zou het een te zware belasting voor
de gedichtensite.nl worden en de site langzamer zou gaan lopen.
Wat u nodig heeft voor een opname: Een microfoontje
Op de PC: Start / Bureau-accessoires / Geluidsrecorder
Eventueel zijn er veel programma's om op te nemen op internet te vinden.

We hopen dat u enthousiast bent en aan dit nieuwe fenomeen gaat meedoen.

God blijft bij je
Dit prachtig geillustreerde boek van Frits Deubel is bij iedere christelijke boekenhandel
te verkrijgen.
Frits Deubel maakt tijd voor mensen die op zijn pad komen. Hij kan luisteren en
bemoedigen, vol enthousiasme en liefde. In God blijft bij je laat hij de lezer delen in
een aantal bijzondere ontmoetingen.
Persoonlijk en open vertelt hij over situaties met vrienden en familie, met kennissen en
zelfs onbekenden. Situaties waarin hij iets van God mocht ervaren of zelf de kans
kreeg iets te delen van zijn persoonlijk geloof. Elk verhaal sluit af met een bijpassend
gedicht.
Frits Deubel is één van de dichters van de gedichtensite.nl
Voor al zijn gedichten kunt u naar www.geestelijkegedichten.nl gaan.
De prijs van dit bijzondere mooie boek is 11,95

Voor uw kinderen / kleinkinderen of voor "kinderwerk":
Knutsels voor Pasen
Kleurplaten voor Pasen

