WARD RUYSLINCK-PRIJS 2020
REGLEMENT

“Een wedstrijd organiseren onder je eigen naam, doe je niet.”
Wards vrouw Monika haalde hem in 2007 over en is sinds zijn overlijden beschermvrouwe
van de Ward Ruyslinksprijs, een tweejaarlijkse kortverhalenwedstrijd. Ward Ruyslinck (17
juni 1929 – 3 oktober 2014) genoot grote bekendheid in de jaren zestig en zeventig. Een
aantal van zijn werken is verfilmd, waaronder ‘Wierook en tranen’.
Dit jaar is het de eerste keer dat zowel Vlaamse, als Nederlandse auteurs plaatsnemen in de
jury.
De uitdaging:
Schrijf een kort verhaal, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Je bent vrij in genre en thema.
Maximaal 1500 woorden (exclusief titel).
Het verhaal is niet eerder gepubliceerd (online en offline), ook niet als deel van een
verhaal.
Verhalen die aanzetten tot haat en/of geweld, of expliciet pornografisch zijn,
uitgesloten van deelname.

Inschrijving
• Uiterlijk 20 mei 2020
• Inschrijvingsprijs per verhaal: € 10,00
• Inzending verhaal/verhalen: 31 mei 2020
Criteria inschrijving
• Maximaal drie inzendingen per deelnemer.
• In het bestand zelf mag de naam en/of het pseudoniem van auteur niet voorkomen.
• In de e-mail vermeld je je volledige naam, plus een eventueel pseudoniem.
• Verhalen zenden naar ward.ruyslinck@ambilicious.nl met in de onderwerpregel:
o Ward Ruyslinck; eigen naam; titel verhaal
• Inschrijven uiterlijk 20 mei 2020 tegen storting van € 10,00 per verhaal op
bankrekening NL50 INGB 0007 5247 68, op naam van Ambilicious met vermelding
Ward Ruyslinck én eigen naam. Indien gewenst ontvang je een factuur.
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Waar let de jury op?
• Verrassende wending
• Hoge zorgvuldigheid (verhaal, taalkundig, visueel)
• Originaliteit
De jury
De juryleden van de 1ste ronde zijn: Erna Schelstraete, Mili van Veegh, Odile Schmidt, Onno
van Gelder jr., Terrence Lauerhohn, Marc Kerkhofs.
De juryleden van de 2de, tevens eindronde, zijn: Monika Macken, Dominique Biebau, Diane
Broeckhoven, Jan van Aken en Peter van Beek.
Jurering
De jurering kent twee rondes.
1ste ronde:
2de ronde:

de vijf beste verhalen worden gekozen
de vijf beste verhalen worden beoordeeld.

De prijzen
1ste prijs:
2de prijs:
3de prijs:
4de prijs:
5de prijs

€ 400,00
€ 200,00
luxe notaboek
eervolle vermelding
eervolle vermelding

De vijf beste verhalen zullen gebundeld en gepubliceerd worden door Ambilicious.
Deelnemers die tijdens de prijsuitreiking aanwezig zijn ontvangen een exemplaar.

Met hartelijke groet,
Monika Macken (voorzitter)
Inanna van den Berg (Ambilicious)
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