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'De schaduwen van Radovar' wint 22ste Gentse
jeugdliteratuurprijs

Een jongerenjury van 150 leerlingen uit Gentse middelbare scholen heeft dit jaar

'De schaduwen van Radovar' van Marloes Morshuis gekozen als winnaar van de

22ste editie van De Kleine Cervantes, de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent.

Leesplezier bij jongeren aanwakkeren

Jeugdliteratuurprijs De Kleine Cervantes brengt jongeren over scholen en schoolnetten heen

samen, met literatuur als aanleiding. Elk jaar gaan zo'n 150 Gentse leerlingen uit de eerste

graad van het middelbaar onderwijs aan de slag met een shortlist van 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.
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In normale omstandigheden wordt de winnaar geselecteerd na afloop van een slotdebat. In

plaats daarvan werd de winnaar deze keer aangeduid via een stemming.

'Door de coronamaatregelen kan het slotdebat van De Kleine Cervantes dit
jaar helaas niet plaatsvinden. Dankzij de creativiteit en medewerking van heel
wat leerkrachten konden we alsnog een winnaar aanduiden voor deze
jaarlijkse literatuurprijs. Volgend jaar zal een extra moment voorzien worden
om samen met de winnaar van volgend jaar ook de winnaar van dit jaar in de
bloemetjes te zetten.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

 

Dit jaar bestond de shortlist uit volgende boeken:

'Het meisje met de vlechtjes' van Wilma Geldof (uitgeverij Luitingh-Sijthoff)

'Tegenwoordig heet iedereen sorry' van Bart Moeyaert (uitgeverij Querido)

'De schaduwen van Radovar' van Marloes Morshuis (uitgeverij Lemniscaat)

'Kop of munt' van Karen Rastelli (uitgeverij De Eenhoorn)

'De dag die nooit komt' van Oliver Reps (uitgeverij De Harmonie)

'De torens van Beiroet' van Paul Verrept (uitgeverij De Eenhoorn)

 

https://persruimte.stad.gent/images/353918


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

De Kleine Cervantes is een initiatief van Cultuur Gent in samenwerking met De Krook,

Collectief Verhalen en Kopergietery. Deelnemende scholen waren Middenschool III

Voskenslaan, Don Boscocollege Zwijnaarde, Sint-Pietersinstituut Gent, Atheneum Wispelberg,

Sint-Paulusinstituut, Sint-Lievenscollege, Sint Gertrudis Wetteren, Sint-Bavo, Sint

Barbaracollege, EDUGO Oostakker, Freinetscholen Keerpunt. 

 

Contact

Annie Lens, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 82, e-mail annie.lens@stad.gent

Liza Vervinckt, kabinet schepen Souguir, gsm 0478 62 65 66, liza.vervinckt@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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