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TEKENWEDSTRIJD ´FANTASEER OVER DON QUICHOT´ 

Het Instituto Cervantes organiseert, als herdenking van de 400
ste

 sterfdag van Cervantes, een 

tekenwedstrijd voor de jeugd: ´Fantaseer over El Quijote´. 

Reglement 

Presentatie, voorwaarden en Beschikbare plaatsen 

1. Deelnemers. Iedereen tussen de 6 en 16 jaar kan zich opgeven, ongeacht zijn nationaliteit 

en niveau Spaans.  De wedstrijd heeft twee categorieën: 

- De kinderprijs: van 6 tot 11 jaar. 

- De jongerenprijs: van 12 tot en met 16 jaar. 

2. Technische aspecten. Elk deenemer mag de tekening in zijn eigen stijl maken met elk type 

materiaal (potlood, aquarel, collage, etc.). Het is toegestaan om de tekening op elk soort 

materiaal te maken. Wel moet de tekening op A-4 formaat zijn. 

3. Thema. Het thema is Don Quijote of de schrijver Miguel de Cervantes. Aan het einde van 

het reglement staat een aantal links voor leraren om zich te kunnen verdiepen in het thema. 

4. Presentatie.  De originele tekening kan ingeleverd of verstuurd worden naar: Instituto 

Cervantes – Biblioteca -  Domplein 3, 3512 JC UTRECHT. Bij elke tekening dient een bijlage 

toegevoegd te worden met de gegevens van de deelnemer en de contactgegevens van een 

familielid. De uiterlijke inleverdatum is 17 april 2016. 

Jury en prijzen 

5. Het besluit van de jury. De juryleden zijn: Concepción Fraga  Seone, technisch adviseur 

onderwijs van het consulaat in Nederland; Isabel Lorda, directrice van het Instituto 

Cervantes; María Muñoz Coronado, bibliothecaresse van het Instituto Cervantes. Het besluit 

van de jury is onherroepelijk en zal op 20 april bekend worden gemaakt via het blog, 

Facebook en Twitter van het Instituto Cervantes. Bovendien zullen vanaf die dag de 

tekeningen van alle deelnemers te zien zijn in de expositieruimte van het Instituto Cervantes 

in Utrecht.6. 

6. Winnaars en prijzen. Er zal per categorie één winnaar zijn (6-11 jaar en 12-16 jaar) en twee 

troostprijzen voor elke categorie. De winnaars zullen een kinderboek van Don Quichot en 

een tekenset krijgen. De troostprijs is een cadeaupakket van het Instituto Cervantes. Indien 

de twee winnaars behoren tot één klas van een school, ontvangen zij een jaar lang een 

pakket Spaans boeken te leen waarmee ze kunnen oefenen met hun klasgenoten (70 

boeken) 

7. Prijsuitreiking. De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 23 april, de Dag van het boek, om 

14.00 uur in de conferentiezaal van het Instituto Cervantes. Na de prijsuitreiking is er een 

feest met muzikale optredens, hapjes en drankjes. 
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Bijlage 1. Inschrijfformulier:  

TEKENWEDSTRIJD 

“Verbeelding van Don Quichot” 

Inschrijfformulier 

NAAM  

SCHOOL/ 

PLAATS 
 

LEEFTIJD  

NAAM VAN HET 

PROJECT 
 

CONTACT-

GEGEVENS 

FAMILIE 

(naam, email, 

telefoonnummer) 

 

 

Bijlage 2 Om de activiteit voor te bereiden:  

• De officiële website van het IV-jarige bestaan van Cervantes: http://400cervantes.es/ 

• Over Miguel de Cervantes Saavedra: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/ 

• El Quijote in hoofdstukken: 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/default.htm 

• El Quijote in el Aula: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/quijote_aula/default.htm 

• Activiteiten rond Don Quijote op basisschool en middelbare school: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroElQuij

ote_en_el_mundo.pdf 

• Kinderserie Quijote op de televisie http://www.quijote.tv/ 


