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Voor de derde keer gingen we in Roeselare op zoek naar een nieuwe, getalenteerde,
junior stadsdichter. De winnaar voor de editie van 2019 is Ella Vanblaere, elf jaar,
spontaan, goedlachs en met een harmonieuze schrijfstijl. Haar gedicht werd door de jury
uit meer dan 350 inzendingen tot beste verkozen.

Het project
Met het project junior stadsdichter werden kinderen en jongeren uitgedaagd om in hun
creatieve pen te kruipen en de beste woordspinsels uit hun hoed te toveren. Uniek in
Roeselare is dat we jaarlijks een kind verkiezen als stadsdichter.
Het thema voor deze editie werd ‘Spelen’. We kozen een globaal thema zodat de kinderen
hun fantasie volledig de vrije loop konden laten en toch konden terug grijpen naar enige
houvast.
In oktober en november werden er creatieve workshops aangeboden aan de basisscholen
in Roeselare. Deze workshops werden verzorgd door Benjamin Sercu, leerkracht creatief
schrijven en Karolien Verscheure, leerkracht woord en drama. Zij hebben de leerlingen
aangezet om hun poëtische bril op te zetten. De kinderen konden dus via hun school of
klas deelnemen, maar evengoed op eigen houtje. De verkozen winnaar heeft het heft in
eigen handen genomen en zelf een gedicht ingezonden.
Dit jaar zetelden er opnieuw drie professionele kleppers in onze jury. Angelo Vercamp is
freelance theatermaker en leerkracht drama. Benedikte Crombez speelt met woorden in
haar job als leerkracht verbale vorming, Benedikte zetelt ook als jury in een
gedichtenwedstrijd voor volwassenen. Liselotte Vercaigne is een creatieve duizendpoot
uit vzw De Schaduw. Jaarlijks organiseert ze een literaire avond met bijhorende
gedichtenwedstrijd. Taal en poëzie zijn hen dus alle drie niet vreemd. Zij bogen zich over
de 358 ingezonden gedichten en selecteerden uiteindelijk het gedicht van Ella Vanblaere.
Overdag loopt de spontane en goedlachse Ella school in de Vikingschool en ze volgt al
enkele jaren verbale vorming in STAP, de academie voor podiumkunsten uit Roeselare. Ze
besliste zelf om deel te nemen aan de wedstrijd en kaapt hiermee meteen de eerste prijs
weg.
De jury over het gedicht:
‘Dit gedicht is muzikaal, ritmisch en sterk gelaagd. Het beschrijft een soort gemis naar
spelen. Één zorgt voor de juiste toon, de andere voor de beat. Metaforisch heel sterk.
Hier schuilt een potentiële dichter(es) in. Blijf zeker verder schrijven.’
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De jury selecteerde ook een shortlist. Een lijst van vijf gedichten die in het oog sprongen
maar net niet de eerste prijs wegkaapten. Deze eer gaat naar Milan Vantomme, Noor
Cherkaoui, Yana Bataillie & Cezar Vinckier.

Het winnende gedicht
Ik speel, jij speelt, wij spelen
Iedereen kent het
Laten we samen de noten van het leven spelen
Fa, re, sol, mi, dit is mijn melodie
Ritme ontbreekt
Bepaal jij mee de beat?
Het een kan niet zonder het ander
Net als jij en ik
Wij zijn één grote harmonie
Ella Vanblaere – Junior stadsdichter 2019 #VANRSL
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