STT sciencefiction verhalenwedstrijd

“De mens van 2050”

Inhoudelijke voorwaarden
Deze sciencefiction verhalenwedstrijd vindt plaats in het kader van de STT-toekomstverkenning
”De mens van 2050”. Het verhaal moet dan ook gaan over één of meer mensen en zich afspelen
in het jaar 2050. Het verhaal moet bovendien te maken hebben met één of meer van de thema’s:
Relaties

♦

Vrije tijd

Werk

♦

♦

Opleiding

Spiritualiteit

♦

♦

Gezondheid

Criminaliteit

Het verhaal mag spannend, romantisch, ontroerend, dramatisch en/of grappig zijn. Horror
verhalen zijn echter uitgesloten, evenals opiniestukken en essays. Illustraties zijn toegestaan,
maar maken geen deel uit van de beoordeling.
Wat wordt hier onder sciencefiction verstaan?
In het kader van deze verhalenwedstrijd hanteren wij voor sciencefiction de volgende uitgangspunten:
1. Feiten mogen niet worden omgebogen. Dus de aarde draait om de zon, mensen kunnen zonder hulpmiddelen
niet vliegen en zombies bestaan niet.
2. Wetenschappelijke ontwikkelingen mogen (extreem ver) worden doorgetrokken; dingen die nu nog heel
experimenteel zijn, of zelfs alleen in theorie mogelijk, mogen in het verhaal al heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld
sneller leren met behulp van de hersengolfpatronen van experts, het kweken van vervangende organen binnen
het eigen lichaam of het zichtbaar maken van (visuele) herinneringen met behulp van fMRI. Ideeën opdoen?
Kijk op stt.nl/project/de-mens-van-2050 en/of downloadt een (gratis) STT-publicatie.
3. Grote maatschappelijke veranderingen mogen worden verondersteld, maar ze moeten wel worden verklaard.
Bijvoorbeeld als genetische aanpassing van menselijke embryo’s is toegestaan in het verhaal, dan moet er
worden verklaard waarom de wetgeving is veranderd. Of als er geen gevangenissen meer zijn, of als iedereen
hetzelfde salaris krijgt, etc.

Voor overige voorwaarden, zie de tweede pagina van dit document.

STT stimuleert het nadenken over
samenleving en technologie in de toekomst.

Overige voorwaarden
Taal:

Nederlands

Lengte:

Tussen de 600 en 1200 woorden

Deelnemers:

Iedereen mag meedoen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Er is geen maximaal aantal
verhalen per deelnemer.

Inzending:

Elk verhaal moet uiterlijk 17 juli 2016 per e-mail zijn ontvangen op info@stt.nl, onder
vermelding van de naam van de schrijver en de naam van het verhaal. Bij indiening van
meerdere verhalen dient ieder verhaal in een aparte e-mail te worden toegezonden. Het
verhaal moet als Word- of ander gangbaar tekstverwerkingsbestand worden aangeleverd.

Beoordeling:

De stuurgroep van het project selecteert uit de inzendingen 20 verhalen. Een vakjury
nomineert maximaal 7 van die 20 verhalen voor de hoofdprijs en kiest hieruit de uiteindelijke
winnaar.
Bij beide stappen van de beoordeling wordt meegenomen of het verhaal:
een verrassend inzicht / origineel idee bevat;
een overtuigend toekomstbeeld neerzet;
goed leesbaar is (woordkeuze en zinsbouw, maar ook de snelheid waarmee het verhaal
zich ontwikkelt).
De verhalen worden anoniem beoordeeld. Het is mogelijk dat meerdere verhalen van
dezelfde schrijver worden geselecteerd en genomineerd.

Prijzen:

De winnaar ontvangt een hoofdprijs van 250 euro.
De schrijvers van de genomineerde verhalen ontvangen:
een kunstwerk gebaseerd op hun verhaal;
een workshop “verhalen verfilmen” (in oktober 2016);
10 exemplaren van het boek waarin hun verhaal wordt gepubliceerd.
De schrijvers van de 20 geselecteerde verhalen ontvangen een kort beoordelingsrapport.

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking is op 2 november 2016, tijdens de eindbijeenkomst van het project.

Communicatie:

Alle deelnemers ontvangen kort na indiening van hun verhaal een ontvangstbevestiging. De
schrijvers van de geselecteerde verhalen ontvangen uiterlijk 1 september 2016 bericht. De
genomineerden ontvangen vervolgens uiterlijk 15 september 2016 bericht. De winnaar wordt
bekend gemaakt tijdens de eindbijeenkomst. Overige deelnemers ontvangen geen bericht
over de uitslag, maar iedereen ontvangt een uitnodiging voor de eindbijeenkomst.

Rechten:

Verhalen moeten door de deelnemers zelf zijn bedacht en mogen niet eerder zijn
gepubliceerd. STT mag (vertalingen van) de ingezonden verhalen of elementen uit de
verhalen gebruiken voor publicaties, onder vermelding van de naam van de schrijver.

Vragen? Neem contact op met STT via (070) 302 98 32 of info@stt.nl

