
Theaterlezen Schrijfwedstrijd  

 

Uitgeverij de Inktvis, Ineke Kraijo en Marlies Verhelst dagen jou uit in deze Kinderboekenweek 2021. 

Doe je mee? Schrijf een theaterleestekst voor 2 of 3 rollen over je droomberoep. Zo maak je kans op 

een mooie prijs, voor thuis of voor op school!   

Doe mee! 
In theaterleesboeken vind je teksten die je met elkaar hardop kunt voorlezen aan publiek. Zo’n 

gesprek tussen twee of meer personen noemen we een dialoog. 

Op de site theaterlezen.nl (bij ‘Aan de slag’ – ‘Gratis downloads theaterleesteksten’) vind je twee 

voorbeelden van dialogen uit Het geheim van de smid: 

De knappe kapper 

Topscorer 

Oefen de tekst maar een paar keer, zo kom je vanzelf op een idee hoe je een theaterleestekst kunt 

schrijven. 

Wie kan er meedoen? 
Kinderen tussen 8 en 13 jaar. Je kunt zelf meedoen, vanuit huis. Maar je kunt ook als klas meedoen, 

ieder kind voor zichzelf of in tweetallen, wat je maar wilt. 

Wat kun je winnen? 
De jury kiest prijswinnaars uit de inzendingen. 

De prijzen zijn: 

5x het theaterleesboek Het geheim van de smid (als je 

vanuit je eigen huis meedoet) 

5x een set van 2 exemplaren van Het geheim van de 

smid (voor klassen die meedoen). 

Hoe werkt de wedstrijd? 
1. Schrijf een theaterleestekst: een dialoog voor 2 of 3 

rollen. 

Wie zijn jouw personages?  

2. Onderwerp: jouw droomberoep 

3. Maximum aantal woorden: 400 (ongeveer 2 A-4 met 

witregels tussen de zinnen van de personages). 

4. Stuur je tekst naar Uitgeverij de Inktvis: 

info@inktvis.nl  
                                       zie volgende bladzijde 

https://theaterlezen.nl/images/knappe%20kapper.pdf
https://theaterlezen.nl/images/topscorer.pdf
mailto:info@inktvis.nl


 

5. Stuur in de mail deze gegevens mee:  

     - je naam en leeftijd 

     - woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres 

Als je als klas of school meedoet, laat dan de juf of meester de verhalen in één keer versturen. 

Vermeld daarbij de naam van de school, de klas, de naam van de leerkracht, telefoonnummer en e-

mailadres. 

6. Je kunt je verhaal inleveren tot en met 18 oktober 2021 

7. De jury bekijkt alle inzendingen. In november krijgen de winnaars persoonlijk bericht! Iedereen die 

inzendt, maakt kans. Zorg dus dat je een leuke of spannende, ontroerende of originele theatertekst 

instuurt!  

 

 

We zijn benieuwd en kijken uit naar jullie inzendingen! 

Groetjes! 

Uitgeverij de Inktvis, Ineke Kraijo en Marlies Verhelst 

 

TIP!!! 

Superleuk om het verhaal dat je gaat insturen goed te oefenen en er tijdens de Kinderboekenweek 

mee op te treden voor je klas, of thuis als opa en oma op bezoek komen! 

 

 

       

theaterlezen.nl 


