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AANKONDIGING

Voortbordurend op het thema van de Boekenweek 2013
GOUDEN TIJDEN, ZWARTE BLADZIJDEN.

Indisch 3.0
Schrijfwedstrijd

Indische Bladzijde
Het thema van de Boekenweek 2013 draait om de zon- en schaduwzijde van het
verleden van Nederland, om de nuances en de dilemma’s. Nederlands-Indië speelt
zondermeer een grote rol in dit roemrijke verleden van gouden tijden en zwarte
bladzijden.
Natuurlijk zijn er prachtige romans te vinden waarin het verleden van NederlandsIndië een belangrijke hoofdrol speelt. Maar waar zijn al die kleine en persoonlijke
gouden verhalen, inclusief en exclusief een zwart randje?
Indisch 3.0 heeft de zoektocht geopend naar deze verhalen.

Bladzijdes om de Indische hoofdstukken van de Nederlandse geschiedenis mee
op te vullen en te doen herleven.
Verhalen om bruggen te slaan tussen generaties, Indisch en Hollands, jong en
oud.
Neem een duik in het verleden, stel vragen, laat je verbeelding de vrije loop en
schrijf een bladzijde vol!
Voor wie?
Iedereen!
Voorwaarden?
Maximaal 1500 woorden
-‐ Lettertype: Arial
-‐ Lettergrootte: 12
-‐ Regelafstand: 1.5
-‐ Opnemen onderaan het verhaal:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres en telefoonnummer
Stuur je verhaal via e-mail in vóór 25 februari 2013 00.01 uur
naar redactie@indisch3.nl o.v.v.: Schrijfwedstrijd Indische Bladzijde

Inspiratie nodig?
Denk aan Indische familieverhalen, verhalen over tempo doeloe, over Nederlandse
soldaten en mariniers die uitgezonden werden naar Nederlands-Indië ten tijde van
de politionele acties, verhalen van Indische buren, vrienden, kennissen en collega’s
enz. enz.
De prijzen?
1x Juryprijs:
-‐ Persoonlijke feedback op je verhaal van bestsellerauteur, tevens
juryvoorzitter, Eveline Stoel (Asta’s ogen, Boekoe Bangsa) en prijswinnende
auteur Gustaaf Peek (Armin, Dover, Ik was Amerika).
-‐ Publicatie van je verhaal (na verwerking van de feedback) op www.indisch3.nl
-‐ Een gesigneerd Indisch boekenpakket bestaande uit boeken van diverse
auteurs, o.a.: Eveline Stoel, Adriaan van Dis en Alfred Birney.
1x Publieksprijs:
-‐ Persoonlijke feedback op je verhaal van Eveline Stoel en Gustaaf Peek.
-‐ Publicatie van je verhaal (na verwerking van de feedback) op www.indisch3.nl
-‐ Een gesigneerd exemplaar van Asta’s Ogen (luxe editie).
-‐ Een schrijverspakket, aangeboden door WritersPlaza.
Extra prijs:
-‐ Een gesigneerd exemplaar van Asta’s Ogen (luxe editie).
-‐ Een proefabonnement (van 2 nummers) op Schrijven Magazine, aangeboden
door Schrijven Online.

De winnaars worden bekend gemaakt op 15 maart 2013, aan de
vooravond van de Boekenweek 2013.

“Voor Indisch Nederland, vanuit het perspectief van de 21e eeuw.”
www.indisch3.nl

www.facebook.nl/indisch3 | twitter @indisch3

