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De Gorcumse literatuurprijs wordt sinds 1988 in Nederland en Vlaanderen 
uitgeschreven. Per keer zijn er tussen de 75 tot 250 inzendingen. Dat zet 
Gorinchem op de literaire kaart. Sinds 2014 is de prijsuitreiking weer een 
jaarlijks literair feest.

Jaarcyclus

De Gorcumse literatuurprijs volgt een jaarlijkse cyclus. In september wordt 
de prijs in Nederland en Vlaanderen breed uitgezet in diverse media. Het ene 
jaar een dichtwedstrijd, het jaar erop een verhalenwedstrijd. In oktober is 
een jaarlijkse workshop met een bekende schrijver of dichter. Deze workshop 
is een samenwerking tussen Stichting literaire workshop/ Gorcumse litera-
tuurprijs, BiebAanZet Gorinchem en het Gorcums Museum. Kunst en historie 
inspireren de deelnemers bij de schrijfopdracht.

In de maanden oktober tot en met december geeft de schrijver/ dichter work-
shops op de Gorcumse scholen. De sluitingsdatum voor de prijs is 31 januari 
in het opvolgend jaar. In februari selecteert de jury de genomineerden en de 
winnaars. De schrijver/ dichter heeft een grote inbreng in het juryrapport en 
reikt de prijzen uit tijdens het feest rond de uitreiking tijdens de Boekenweek 
in maart. 

Voor de editie 2017/2018 is dit de dichter/rapper/spokenwordsman Elten Kiene.

Drie genomineerde jongeren 
(2017) met links winnares 
Christhe Vreugdenhil

Dichter/rapper/spokenwordsman 
Elten Kiene 
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Winnares bij volwassenen (2017) 
Annette Akkermans

De schrijver Ernest 
van der Kwast bouwt de 
spanning op, wie zijn de 

winnaars van de korte 
verhalen wedstrijd van 

2017? Hij gaf de workshop 
Schrijven is schrappen in 

het Gorcums Museum
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Waardering voor de Stichting literaire workshop: een lintje voor de inzet 
vanaf het eerste uur

In 2016 was de prijsuitreiking aangekleed als Gorcums gedichtenbal. Het feest 
werd opgeluisterd met de toekenning van een lintje aan Karel ter Voorde, 
bekend onder zijn schrijversnaam Hans Kilian. Als initiator van de stichting en 
de literatuurprijs kreeg hij door de burgemeester de Koninklijke onderschei-
ding Lid in de orde van Oranje-Nassau opgespeld. Vele literaire activiteiten 
passeerden tijdens zijn voorzitterschap de revue. De Gorcumse literatuur-
prijs is het paradepaardje.

Vanaf 2014 een jongerenprijs

In 2014 maakte de stichting een doorstart met een nieuw bestuur. De eerste 
en belangrijkste stap was het invoeren van de jongerenprijs vanaf 14 tot en 
met 19 jaar. De stichting werkt vanaf dan samen met de Gorcumse middel-
bare scholen. Diverse docenten Nederlands zijn bij de stichting betrokken als 
bestuurslid of jurylid.

Introductie OutsiderPoetry bij Syndion

Na de workshop poëzie van 2015/ 2016 is een dichtersgroep ontstaan, de 
Gorcumse dichters. Een van de leden introduceerde poëzie bij haar schilders-
groepen op Ateliers OutsiderArt Syndion. Nog geen jaar later werd de dub-
belportretbundel Goeie Spiegel gepubliceerd. Een samenwerking tussen de 
stichting en OutsiderArt Syndion waar de stichting trots op is en die haar mis-
sie bevorderen van literaire activiteiten in brede zin optimaal onderstreept.

goeie legeips
Gezichten in de spiegel  
in beeld en in schrift

Goeie Spiegel
Gezichten in de spiegel 
in beeld en in schrift

OutsiderArt en OutsiderPoetry door
kunstenaars van de Ateliers van 
Syndion in Gorinchem en Leerdam 

2016
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Pantone 2705 C 

Pantone 2745 C 

Pantone 293 C 

Pantone 2736 C 

Pantone 293 C 

Zwart 

Pantone 655 C 

Pantone 485 C 

Pantone 2607 C 

Pantone 2745 C OutsiderArt
Syndion

Dit is een onderdeel van Syndion • dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.
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Vieren

Met de editie 2018/ 2019 viert de stichting meerdere jubilea: de Gorcumse 
literatuurprijs wordt voor de 25ste keer uitgeschreven, de jongerenprijs voor 
de vijfde keer en de stichting zelf bestaat 30 jaar. 

De Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs wil haar jubilea 
graag vieren door uit te breiden. Zij wil haar bereik in Gorinchem de komen-
de tijd graag uitbreiden naar het mbo-onderwijs, mogelijk naar het basison-
derwijs en naar nieuwkomers. De plannen staan nog in de steigers. Er wordt 
gedacht aan het uitgeven van een tweede bundel met Syndion en/of een jubi-
leumuitgave van de Gorcumse dichters of een combinatie van die twee.
 

Financiële ondersteuning

Om haar werk te kunnen doen én om de ideeën rond de jubilea te realiseren 
is de stichting afhankelijk van subsidies, fondsen en sponsoring. Jaarlijks geeft 
de stichting rond de € 7000,- uit om haar activiteiten te bekostigen. In de jubi-
leumeditie 2018/ 2019 worden de kosten geraamd op € 10.000 - € 15.000. De 
feestactiviteiten zullen volop belicht worden in de media. 
De gemeente Gorinchem steunt de stichting. 

Wilt u de activiteiten van de stichting ook financieel steunen en uitbrei-
ding mogelijk maken? 

Als tegenprestatie kunt u, afhankelijk van de bijdrage, denken aan vermelding 
op de website en/of pr-uitingen, uitnodigingen voor de prijsuitreiking en deel-
name aan eventuele andere literaire activiteiten.

Contactgegevens

Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs
p/a Revetsteeg 42
4201 ER Gorinchem

Contactpersoon: 
Hilma Bruinsma, secretaris 
tel. 06 23 90 54 61

email - info@gorcumseliteratuurprijs.nl      
website - www.gorcumseliteratuurprijs.nl      
  
facebook - https://www.facebook.com/gorcumseliteratuurprijs/
twitter - https://twitter.com/GorLitprijs
KvK: 41120035 
Bankrekeningnummer: NL92 INGB 0000 4221 57
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http://www.gorcumseliteratuurprijs.nl/
https://www.facebook.com/search/top/?q=gorcumse%20literatuurprijs
https://twitter.com/search?q=gorcumse%20literatuurprijs&src=typd
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