
'Grensgangers' van Aline Sax wint 19de editie van
Gentse jeugdliteratuurprijs De Kleine Cervantes
2017

De Kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent. Een jongerenjury
van honderdvijftig 12- tot 14-jarigen uit Gentse middelbare scholen koos dit jaar
Grensgangers van Aline Sax tot winnaar van deze 19de editie van de wedstrijd, na
verschillende workshops en een boeiend slotdebat. De schrijfster ontving als prijs
een unieke tekening van illustrator Carll Cneut.

Leesplezier bij jongeren aanwakkeren

Jeugdliteratuurprijs De Kleine Cervantes wil jongeren school- en netoverstijgend
samenbrengen met literatuur als aanleiding. Elk jaar gaan zo'n honderdvijftig Gentse
leerlingen uit de eerste graad middelbaar onderwijs aan de slag met een shortlist van 5
geselecteerde boeken in creatieve workshops en debatten, om vervolgens een winnaar
te kiezen. Op die manier wil De Kleine Cervantes niet alleen het leesplezier bevorderen
in een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen, maar de jongeren ook stimuleren
om kritisch na te denken en te debatteren over literatuur.



Uitreiking prijs na slotdebat

Op donderdag 27 april kwam de jongerenjury samen in de Kopergietery om aan de hand
van een slotdebat te beslissen welk boek uit de shortlist De Kleine Cervantes 2017 zou
winnen. Dit jaar bestond de shortlist uit volgende werken:

Mijn vriend Hitler - Piet De Loof (Van Halewyck)
Hertz: de zoektocht van Finn Revel - Marleen Nelen (Querido)
Grensgangers - Aline Sax (Davidsfonds)
Mijn zusje - Inez Van Loon (Clavis)
De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje - Peter Verhelst (de
Eenhoorn)

Na afloop van het debat kroonde de organisatie het boek Grensgangers van Aline Sax
tot winnaar van de 19de editie van De Kleine Cervantes. Aline Sax ontving als prijs een
originele tekening van illustrator Carll Cneut.

De Kleine Cervantes is een initiatief van de Cultuurdienst-CIRCA in samenwerking met
Bibliotheek De Krook. Deelnemende scholen waren de Benedictuspoort, Atheneum
Wispelberg, Sint-Paulusinstituut, Don Bosco Zwijnaarde, HTISA, Sint-Pietersinstituut, het
Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen, Middenschool III, Sint-
Lievenscollege en Sint-Gertrudis Wetteren.

Informatie
Annie Lens, Cultuurdienst-CIRCA, tel. 09 269 84 82, e-mail annie.lens@stad.gent
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Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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