DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE
VIR WETENSKAP EN KUNS

#POORT2022
Kreatiewe kompetisie vir 2022 se graad
10's, 11's en 12's, asook 2021 se matrieks.

Sit jou skrywershoed op en skryf ’n storie of ’n gedig!

JY KAN R5 000 WEN
Tema: Eie keuse (wees kreatief)
Stories moenie langer as 1 500 woorde wees nie; gedigte kan wisselende lengtes hê
Inskrywingsfooi: R55

WEES KUNSTIG
EN WEN R750!
Ontwerp die POORT-boekie se voorblad
Tema:
Eie keuse
(wees oorspronklik)

Inskrywingsfooi:
R35

Die SA Akademie nooi die
top-10 presteerders in die
geskrewe genres om in die
Julie 2022-skoolvakansie 'n
skrywerslypskool by die
Universiteit van die
Vrystaat by te woon.

Reëls en inskrywingsvorm:
www.akademie.co.za/aktiwiteite/projekte/

Meer inligting:

Sluitingsdatum:
18 Februarie 2022

nellie.engelbrecht01@gmail.com I 079 506 6847

#Poort2022
#SAAkademie

086 133 3786
012 001 8787
akademie@akademie.co.za
www.akademie.co.za
Engelenburghuis, Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

Volg ons op

POORT-KOMPETISIE 2022
REËLS
Leerders wat in 2022 in graad 10, 11 en 12 is se werk sal aanvaar word.
Leerders wat in 2021 in graad 12 was, mag ook deelneem.
Elke skool kan 25 inskrywings indien.
Slegs oorspronklike kreatiewe werk wat sélf deur ’n leerder geskryf of geskep is, sal aanvaar word.
Geskrewe bydraes moet taalkundig versorg wees.
Die beste bydraes sal in die SA Akademie se POORT-bundel opgeneem word. Slegs oorspronklike

kreatiewe werk wat sélf deur ’n leerder geskryf is en nie voorheen gepubliseer is nie, sal aanvaar word.
Deelnemers doen afstand van hulle outeursreg.

Die prysgeld vir die geskrewe bydraes is R5 000 en vir ontwerp beloop dit R750.
Die pryse word amptelik by die Akademie se bekroningsplegtighede oorhandig.
Tien van die toppresteerders in die geskrewe genres sal na afloop van die kompetisie genooi word na ’n
skrywerslypskool wat in die Julie-skoolvakansie by die Universiteit van die Vrystaat aangebied word.
Drie wenners sal aangewys word (een uit elke genre).

HOE MAAK 'N MENS?
Betaal die inskrywingsfooi
Bankbesonderhede:
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
Tjekrekening: 610 810 004
ABSA, Brooklyn (Takkode: 632 005)
Verwysing: Poort2022 en
skool/leerder se naam

Lees die
advertensie en
reëls deeglik —
dit het al die
besonderhede
oor die formaat
van die
inskrywings

Dien die inskrywing in
Dien inskrywings aanlyn in by
www.akademie.co.za/aktiwiteite/projekte
of e-pos inskrywingsvorm, bydrae(s) en
betalingsbewys aan
nellie.engelbrecht01@gmail.com (elke
leerder en elke inskrywing in 'n afsonderlike
dokument, met volledige
skool- en kontakbesonderhede)

