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Hier geven de leerlingen de cijfers! Zo kunnen ze 

laten zien wat ze in hun mars hebben. De leerlingen 

lezen, bespreken, beoordelen en bekronen eigentijdse 

literatuur van bekende auteurs in het Frans, Duits en 

Nederlands, al dan niet in vertaling, dat is aan u en aan 

uw leerlingen. Een unieke kans om hun plezier in de 

literatuur te vergroten en hen in contact te brengen met 

leeftijdgenoten uit andere landen, zodat ze stemmen 

kunnen werven voor hun favorieten. Een spannend 

traject waarop u uw leerlingen in vijf stappen kunt 

begeleiden:

1. Het lezen. Uit alle drie de talen lezen de leerlingen 

twee actuele literaire boeken, in het origineel of in verta-

ling. Dit biedt ook aanknopingspunten voor uw lessen.

2. De lezingen. Het eerste evenement. De leerlingen ko-

men bij elkaar – drie bijeenkomsten in drie landen – en 

de genomineerde auteurs lezen voor uit hun eigen werk. 

Van alle fragmenten is boventiteling in de twee andere 

talen aanwezig. Na afl oop beantwoorden de auteurs vra-

gen uit het publiek. Zo komt de literatuur heel dichtbij! 

3. De beoordeling. De leerlingen lichten hun mening 

toe, discussiëren erover en nuanceren zo hun oordeel on-

der begeleiding van vooraanstaande literatuurrecensen-

ten. Zo wordt het literatuuronderwijs levendig en wordt 

de leerling actief bij de literatuur betrokken.

4. De jurydag. Alle deelnemers komen bij elkaar om 

het door middel van discussie eens te worden over een 

winnaar, die daarna direct via Skype op de hoogte wordt 

gebracht. Een unieke ervaring en een interessante oefe-

ning in democratie en intercultureel contact. 

5. De prijsuitreiking. Een feestelijke afsluiting van een 

gezamenlijk doorlopen traject – en de voldoening die 

dat geeft. 

NXT TXT Awards
Van lezen naar zelf schrijven – een spannend traject! 

Vooral als je daarbij uit je eigen veilige omgeving in de 

openbaarheid treedt en met je werk zelfs landsgrenzen 

overschrijdt. Veel talenten wachten op het beslissende 

duwtje, op deskundige begeleiding en een waardevol 

klankbord. En precies dat kunnen wij van de NXT TXT 

Awards je bieden. 

In eerste instantie gaat het erom dat je je eigen creativiteit 

ontdekt en onder woorden leert brengen wat belangrijk 

voor je is. Wat kan ik met mijn taal, wie kan ik ermee berei-

ken en raken, wie interesseert zich voor mijn visie, hoe kan 

ik anderen met mijn fantasie verleiden? Dat zijn maar een 

paar van de vele vragen waarop je via de NXT TXT Awards 

een eerste antwoord kunt krijgen. Van de vakjury, van je 

medeauteurs in de groep en ook van de jonge lezers die 

met belangstelling het werk van hun schrijvende leeftijdge-

noten in de Euregio volgen. 

Dat internationale karakter geeft de Awards hun bijzondere 

uitstraling, want niet alleen worden in alle drie de talen de 

drie teksten die door een deskundige jury als beste zijn be-

oordeeld in het origineel gepubliceerd, maar ze worden ook 

vakkundig en met zorg in de beide andere talen vertaald. 

Welke beginnende schrijver droomt daar niet van?
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EUREGIO LITERATUURPRIJS VOOR SCHOLIEREN 

Voor leerlingen van 15 tot 25.

Lezen: 3 x twee boeken in het Duits, Frans en Nederlands. 

De leesexemplaren worden kosteloos ter beschikking gesteld.

Bijeenkomsten: zes in totaal, verdeeld over de drie 

deelnemende landen. Reis: er wordt kosteloos busvervoer 

aangeboden.

Locaties: Regio Aken, Oost-België, Provincie Belgisch 

Limburg, Provincie Nederlands Limburg, Provincie Luik.

Tijdpad: van september tot mei. Lezingen van januari tot 

maart, jurydag in april, prijsuitreiking in mei.

Voor meer informatie: www.euregio-lit.eu

Data en Feiten

NXT TXT AWARDS

Leeftijd: 15-25 jaar

Wij bieden:

• Workshops op scholen en in jongerencentra (op aanvraag)

• Euregionale prijsuitreiking

• Voordrachten uit eigen werk van de winnaars en 

 boekpresentatie.

Voor de reis naar de workshops en evenementen wordt 

kosteloos busvervoer aangeboden.

Locaties: Regio Aken, Oost-België, Provincie Belgisch 

Limburg, Provincie Nederlands Limburg, Provincie Luik.

Tijdpad: van september tot juli (inzending van de teksten 

tot uiterlijk 30 december, prijsuitreiking in maart, publicatie 

in juli)

Voor verdere informatie: 

www.euregio-lit.eu/nl/projecten/nxt-txt-awards

Aanmelden: info@nxt-txt.eu

www.nxt-t
xt.eu

NXT

TXT

Een project van de EGTS Euregio Maas-Rijn in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg, het Letterkundig Centrum Limburg,  

het Maison des Langues Luik, het Literaturbüro in der Euregio Maas-Rhein e.V. en de Euregio Kultur e.V.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

NXT
TXT

SCHRIJF JE GRAAG?

En ben je tussen de 15 en 25 jaar oud? Doe dan mee aan NXT TXT,  

de wedstrijd voor jonge schrijvers uit de Euregio Maas-Rijn.

Meld je nu bij ons via info@nxt-txt.eu en stuur je tekst uiterlijk 

30-12-2019 in. Wie weet ben jij dan één van de winnaars bij de 

prijsuitreiking in maart 2020.

Kijk voor alle informatie over de wedstrijd op: www.nxt-txt.eu

NXT
TXT

AWARD VOOR JONGE 

SCHR IJVERS
uit de Euregio Maas-Rijn

Borderlines
Je moet er wel moed voor hebben: Poetry Slam. De 

mengvorm van literatuur en een boxwedstrijd. Taalkunst 

op het podium. Poetry Slam is een spel van contact tussen 

slammer en publiek. Slam is de kunst van de toenadering, 

van het maken van contact, het opzoeken van de grenzen 

van de taal. Wie slamt, brengt niet alleen tekst op het 

podium, maar laat ook zijn persoonlijkheid schitteren 

door middel van performance. Op die manier kunnen ook 

anderstalige publieksleden genieten van een meertalige 

Poetry Slam avond.

Als slammer heb je gevoel voor literatuur en performance 

nodig. Door middel van dat taalgevoel en gevoel voor rit-

me ontwikkelt elke slammer zijn eigen stijl. Dat gaat niet 

vanzelf, daar moet je wat voor doen. Des te meer reden 

om Poetry Slam te behandelen in de lessen Nederlands 

of in het literatuuronderwijs! Landelijk bekende poetry 

slammers bespreken door middel van video’s op YouTube 

kan heel erg besmettelijk werken.

Borderlines: Euregion Poetry Slam bestaat sinds 2016 in 

Limburg en sinds 2017 op Euregionaal niveau. Drie taal-

regio’s worden door middel van taal en poetry slam met 

elkaar verbonden door podia en workshopmomenten aan 

te bieden. Zowel landelijk bekende slamlegenden kunnen 

meedoen aan de wedstrijd maar ook zeker jonge talenten 

die voor het eerst het podium betreden. Slammers als 

Oscar Malinowski of Daan Doesborgh bieden op scholen 

workshops aan of masterclasses is de regio. Tijdens die 

workshops kan worden gëexperimenteerd, geoefend en er 

wordt feedback gegeven op elkaars teksten.

Voor de allermoedigsten is er dan het podium, het contact 

met het publiek. Eerst op lokaal niveau en vervolgens op 

Euregionaal of landelijk niveau. Borderlines biedt deze 

kansen. Dus kent u de nieuwe slamtalenten van de 

toekomst? Dan geven wij ze de moed voor het podium.

Data en Feiten 

BORDERLINES

Leeftijd: 15-25 jaar

Locaties: Regio Aken, Oost-België, Provincie Belgisch Limburg, 

Provincie Limburg, Provincie Luik.

Evenementen: 

• Workshops op scholen en jeugdcentra (op aanvraag)

• regionale voorronden en een euregionale fi nale

Gratis bustransfers zijn beschikbaar voor de reis naar de fi nale

Projectperiode: september - december

Wie zijn leesbeleving 

deelt, beleeft alles veel 

intensiever! 

Jouw tekst,

Jouw stem,

Jouw publiek,

Go!

euregiokultur.eu


