Persbericht, Amsterdam, 23 januari 2019

Jongerenjury Grote Poëzieprijs presenteert longlist
Voor De Grote Poëzieprijs is een jongerenjury in het leven geroepen die bestaat uit
jongeren tussen 15 en 25 jaar. De jongerenjury verdiept zich in het werk van de
genomineerde dichters en roept een eigen winnaar uit. School der Poëzie begeleidt het
leesproces.
De leden van de jongerenjury maken deel uit van de Poëzie Community van School der
Poëzie. Daarnaast wordt er gestemd door alle jongeren die deelnemen aan de vier
PoëzieRevues die School der Poëzie organiseert, met het werk van de genomineerde
dichters als bron van inspiratie.
Na intensief overleg waarop de jongeren de ingezonden bundels voor De Grote Poëzieprijs
bespraken, presenteren ze hun longlist met de negen beste Nederlandstalige bundels van
het afgelopen jaar.










Ze gaan er met je neus vandoor - Ted van Lieshout - Leopold
Gedichten met een mazda 626 - Jonathan Griffioen - Lebowski
Nachtboot - Maria Barnas - Van Oorschot
Bokman - Dean Bowen - Uitgeverij Jurgen Maas
Hoe de eerste vonken zichtbaar waren - Simone Atangana Bekono - Wintertuin
Uitgeverij/Lebowski
Habitus - Radna Fabias - De Arbeiderspers
Onze kinderjaren - Xavier Roelens - Atlas Contact
Niets = iets - Wouter Godijn - Atlas Contact
De schoonspringer - Jos van Daanen - Uitgeverij In de Knipscheer

Voor De Grote Poëzieprijs stuurden uitgevers en dichters in totaal 150 bundels in voor
deelname. Op woensdag 6 februari, de laatste dag van de Poëzieweek, wordt de shortlist
van de vakjury bestaande uit Adriaan van Dis, Yra van Dijk, Cindy Kerseborn, Joost Baars en
Maud Vanhauwaert bekend gemaakt. De uiteindelijke winnaar ontvangt op zondag 16 juni
de eerste Grote Poëzieprijs, een geldbedrag van 25.000 euro.

Deelnemende organisaties en fondsen
De Grote Poëzieprijs 2019 komt tot stand door de inzet en bijdragen van het Elise Mathilde Fonds,
Stichting Lira Fonds, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor de Letteren, Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, Poetry International, School der Poëzie en Turing Foundation. Ook het
deelnamegeld van € 75,- per ingezonden titel komt direct ten goede aan de organisatie van de prijs en de
omkaderende programma's. Voor 2020 – 2025 gaan de partners actief op zoek naar nieuwe partijen die
op financieel en/of inhoudelijk vlak bij willen dragen aan het succes van De Grote Poëzieprijs/-prijzen. Om
de onafhankelijkheid van de prijs te garanderen zal deze in de nabije toekomst worden ondergebracht in
een nieuw op te richten stichting.
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