Op 06 oktober 2009 werd in het oude stationsgebouw van Oudenaarde de tweede editie
van de Jotie T’Hoo Poëzieprĳs door Jong Groen op de sporen gezet, in een gevarieerde
poëzieavond. Deze prĳs werd voor het eerst ingericht in 2007, naar aanleiding van het
30-jarige overlĳden van de dichter. De eerste editie werd een groot succes waardoor de
prĳs zich van bĳ zĳn debuut bĳ de grote poëzieprĳzen van Vlaanderen mag rekenen.
De organisatoren van Jong Groen slaagden erin het Oudenaarde van Jotie T’Hoo
terug op de poëziekaart te zeen!
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De grootste verandering in vergelĳking met de eerste editie is de toevoeging van een
vierde categorie. Er zal een opsplitsing gemaakt worden in 0 tot 12, 13 tot 15, 16 tot
18 en 18+. Meer categorieën betekent ook meer prĳzengeld, meer thema’s en meer
juryleden. De thema’s waarrond gedicht kan worden zĳn opnieuw titels van gedichten
van Jotie. Respectievelĳk zĳn dit Eenhoorn, Aan mĳn prinses, Liefde en ellende en De
dichter is een gedicht. De thema’s zĳn dit jaar geheel vrĳblĳvend en willen de dichters
vooral proberen te inspireren.
De jury is nog niet voltallig, maar we kunnen al een paar namen loslaten. Daarbĳ
zien een groot aantal van de juryleden van vorige editie, maar ook een aantal
nieuwe namen, die we van harte verwelkomen. We kunnen voorlopig al rekenen op
jeugdauteurs Marc de Bel en Brigie Minne, dichters Jean-Marie De Smet, Frank De
crits en Sacha Blé, Jotiefans Nathalie David en Vanessa Vandenbroeck, theatermaker
Nicolas Mannens, cultuurmensen Koen Browaeys, Maya Wolny en Luc Denorme,
politicus Luckas Vander Taelen en niet te vergeten Ingrid Weverbergh, Jotie’s weduwe
die ons initiatief van bĳ de start ondersteund hee.
Deelnemen kan vanaf vandaag tot gedichtendag op 28 januari 2010. De prĳsuitreiking
vindt plaats op zaterdag 8 mei 2010. Meer info en een reglement vind je ook op www.
jotiepoezieprĳs.be.
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