Win een citybooks city trip!
Met citybooks reis je zonder je te verplaatsen maar om te vieren dat www.city-books.eu in een nieuw jasje is
gestoken, neemt citybooks je deze zomer ook echt mee op reis. deBuren geeft een reis naar een citybooksstad
naar keuze weg. Wil jij net als Stefan Hertmans op zoek naar de messenmaker van Tbilisi? Durf jij de hitte te
trotseren die voor Abdelkader Benali de hoofdpersoon is in zijn reis naar Skopje? Of stap je liever in bij de
onsterfelijke taxichauffeur uit Boekarest die Ester Naomi Perquin in haar citybook vereeuwigde?
De opdracht is simpel: vertel ons waarom juist jij naar juist die bepaalde citybooksstad wilt. Stuur voor
woensdag 20 juni 2012 een tekst van maximaal 500 woorden naar info@deburen.eu en voeg een korte
biografie bij. Geef in je tekst aan waarom jij de perfecte kandidaat bent om naar een leuke citybooksstad
te gaan en win de reis! Kijk voor inspiratie rond op www.city-books.eu en beluister hoe schrijvers als Bernard
Dewulf, Joost Zwagerman, Goce Smilevski, Anna Luyten, Simone Lenaerts, Christiaan Weijts, Frank
Westerman en Saskia de Coster geïnspireerd raakten door de deelnemende steden. Of bezoek de
groepstentoonstelling van citybooksfotografen in Brussel en zie hoe zij deze steden op heel uiteenlopende
manieren op de gevoelige plaat legden. De tentoonstelling loopt van 25 mei tot 11 juli in De Markten, in het
kader van de Summer of Photography.
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• Stuur je inzending naar info@deburen.eu
• Inzendingen na dinsdag 19 juni 2012 om 23:59 worden niet geaccepteerd
• De opdracht: schrijf een tekst van maximaal 500 woorden waarin je verwoordt waarom juist jij naar
een bepaalde citybooksstad af zou willen reizen
• De deelnemende citybookssteden zijn Boekarest, Charleroi, Chartres, Grahamstown, Graz, Lublin,
Oostende, Sheffield, Skopje, Turnhout, Tbilisi, Utrecht, Venetië en Yerevan
• Voeg bij je tekst je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte biografie
• De prijs bestaat uit een reisbudget van 1.000 euro. Dit betekent dat de winnende deelnemer maximal
euro aan gemaakte reiskosten kan declareren. Bewijsstukken zijn reisbewijzen (vliegtickets + boarding
passes, trein- of taxitickets, autohuur etc.), verblijfsbewijzen (hotelrekeningen, appartementshuur etc.).
De invulling van de reis is relatief vrij: je mag bijvoorbeeld in je eentje naar Grahamstown vliegen of
met een schoolklas in een bus naar Utrecht (het maximaal te declareren bedrag blijft 1.000 euro)
• De reis dient plaats te vinden tussen 1 juli 2012 en 31 december 2012
• De winnaar brengt verslag van de reis uit aan deBuren. Dit verslag mag in de vorm van tekst, foto,
video of nog een andere reflectie. deBuren mag dit document gebruiken in al haar online- en
offlinecommunicatie over citybooks. Verdere afspraken hierover worden gemaakt met de winnaar
• De winnaar wordt gekozen door deBuren, deBuren maakt op 25 juni bekend wie er heeft gewonnen
• Alle deelnemers aan de prijsvraag ontvangen op 25 juni een mail met de uitslag, verdere
correspondentie wordt alleen gevoerd met de winnaar
• Medewerkers van deBuren en familieleden van medewerkers van deBuren zijn uitgesloten van
deelname

Veel succes!	
  

