Stadsdichter verkiezing 2021-2024
Definities en randvoorwaarden
Definitie van het ambt
• Het ambt van Stadsdichter staat in principe open voor iedere bekende dan wel onbekende dichter. De
Stadsdichter woont in Amersfoort en heeft een band met de stad en hetgeen zich daar afspeelt.
• Het ambt staat open voor dichters van beiderlei kunne. Waar in de tekst wordt gerefereerd aan hij, kan
dus ook zij of hen gelezen worden
• Aanstelling geschiedt voor een periode van twee jaar. *
• Op basis van door dichters ingezonden werk worden vooraf maximaal vijf kandidaten (op anonieme
basis) voor deze verkiezing geselecteerd door een ter zake kundige jury.
• Op basis van deze voordracht wordt de Stadsdichter vervolgens in een open verkiezing gekozen door het
Amersfoorts publiek en een vakjury.
• Tegenover de verplichting van dichterlijke inzet voor de stad op nader overeen te komen wijze, staat een
wedde van de gemeente Amersfoort van 600 euro per jaar.
Invulling en uitvoering
Omdat iedere dichter zijn eigen stijl, voorkeuren, talenten en vaardigheden heeft, wordt de inkleuring van
het ambt voor een belangrijk deel bepaald door de Stadsdichter zelf. De afspraken daarover worden
vooraf vastgelegd: per ambtsperiode wordt een overeenkomst opgesteld, waarin de aard en omvang van
de tegenprestatie nader worden omschreven. Eventuele gemeentelijke opdrachten buiten het kader van
deze overeenkomst, worden separaat beschreven en gehonoreerd.
Vaste elementen voor de invulling zijn:
• De Stadsdichter streeft ernaar een verbinding aan te gaan met het Amersfoortse publiek door in de
publiciteit te treden en de dichtkunst waar mogelijk op aansprekende en toegankelijke wijze voor het
voetlicht te brengen.
• De Stadsdichter is een stedelijk ambassadeur: hij vertegenwoordigt Amersfoort in den lande en vestigt in
positieve zin de aandacht op de stad
• De Stadsdichter levert, gevraagd en ongevraagd, dichterlijk commentaar op de actualiteit. Al naar gelang
de omstandigheden en de inspiratie levert dit tenminste 12 producten per jaar op. De Stadsdichter vervult
een representatieve functie en is zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de stad. Hij voegt - op uitnodiging en
in overleg- een dichterlijke toets toe aan gemeentelijke ontvangsten en stedelijke bijeenkomsten.

Auteursrechten
De auteursrechten van de in het kader van de functie tot stand gekomen producten blijven eigendom van
de auteur. De gemeente Amersfoort heeft echter het onbeperkte gebruiksrecht van in het kader van de
functie tot stand gekomen producten voor niet-commerciële doelen. Dit houdt in dat de gemeente deze
producten zonder bijkomende kosten en verplichtingen kan gebruiken ten behoeve van gemeentelijke
communicatie en representatie, bijvoorbeeld representatiegeschenken, eigen publicaties en de interne en
externe gemeentelijke media, waaronder de website.
De spelregels van de verkiezing
Om de kwaliteiten van de kandidaten vooraf te toetsen, worden ze geselecteerd door een ter zake kundige
jury. Dit gebeurt aan de hand van ingezonden werk. De inschrijving hiervoor staat open voor iedereen.
De verkiezing verloopt verder als volgt:
• De potentiële stadsdichter stuurt twee gedichten in via De Bibliotheek Eemland:
- één werk in opdracht. Deze keer : schrijf een gedicht met als thema ‘de toekomst van de stad’.
- één gedicht uit eigen werk.
• De potentiële stadsdichter beantwoordt daarnaast de vraag hoe hij/zij zich voorstelt invulling te geven
aan het ambt.
• Kandidaten krijgen maximaal anderhalve maand de tijd om hun inzending voor te bereiden. Elke dichter
die aan de criteria voldoet (in Amersfoort woont en een band heeft met de stad) kan meedoen.
• De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit literair deskundigen en
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld.
De jury bestaat uit de volgende personen:
- Wichard Maassen (redacteur AD/Amersfoortse Courant)
- Guido de Wijs (tekstschrijver en columnist)
- Rob Smulders (raadslid PvdA belast met cultuur)
- Floor Visser ( bewoner en lezer )
- (iemand namens Bibliotheek Eemland) > naam binnenkort bekend
De jury selecteert maximaal vijf kandidaten.
• Tijdens de gratis toegankelijke verkiezingsavond op zaterdag 1 september 2021 dragen de genomineerde
dichters hun werk voor, en wordt de keuze voor de Stadsdichter mede door het publiek bepaald. De keuze
van de jury telt voor 50%, de keuze van het aanwezige publiek telt voor 50%.**
• De Stadsdichter wordt bij de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad officieel benoemd en feestelijk
geïnstalleerd.
Planning
• begin juli: 1e bekendmaking verkiezing Stadsdichter in de publiciteitsmedia;
• sluiting inzendtermijn: 15 augustus 2021
• 23 augustus 2021: jury selecteert en stelt shortlist van max vijf kandidaten samen.
• laatste week van augustus publicatie van de gekozen gedichten en/of voorstellen van de kandidaten.
• zaterdag 1 september 2021: verkiezingsavond
• september 2021: op voordracht college B&W benoeming Stadsdichter door Gemeenteraad, tevens
ingangsdatum ambtstermijn.
*Vanwege Corona krijgt de nieuwe stadsdichter een aanstelling van 1 september 2021 tot eind januari
2024 (Gedichtendag)
* In geval van stakende stemmen, beslist de jury

