Reglement MAX Bronzen Vleermuis 2020.
Algemeen.
1.

2.
3.

4.

De Bronzen Vleermuis is als debuutprijs in 2020 ingesteld door de Stichting Nederlands
Thrillerfestival, hierna genoemd “de stichting”. De prijs zal uitgereikt worden tijdens het
op 25 oktober 2020 door de stichting te organiseren Boekenfestival.
De Bronzen Vleermuis is een debuutprijs voor een auteur van zijn of haar eerste
spannende boek, verschenen tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.
Het Boekenfestival is een onderdeel van het jaarlijks Thrillerfestival om het lezen van
boeken in het algemeen en het lezen van spannende boeken in het bijzonder te
bevorderen. De stichting richt zich op alle leeftijdsgroepen, maar organiseert in het
bijzonder voor leerlingen van het basisonderwijs een schrijfwedstrijd met spannende
verhalen.
De winnaar van de Bronzen Vleermuis krijgt een oorkonde, een sculptuur en een
geldbedrag van € 500,--.

Voordrachten voor nominaties.
5.

6.
7.

Uitgeverijen en/of auteurs kunnen debuutthrillers aanmelden die in eerste druk zijn
verschenen in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. Vertaald
werk van buitenlandse auteurs kan ook meedingen, mits dit vertaalde werk in Nederland
in de eerdergenoemde periode is verschenen.
De termijn om debuutthrillers aan te melden loopt, in afwijking van de
verschijningsdatum, tot en met 31 augustus 2020.
De genomineerden zullen beschikbaar moeten zijn voor een uitzending van Tijd voor
MAX en/of een interview voor MAX Magazine en voor interviews met andere publieke
media, waarmee de stichting afspraken maakt.

Jury en haar werkzaamheden.
8.

De door het bestuur van de stichting benoemde jury heeft als opdracht het bepalen van de
winnaar van de MAX Bronzen Vleermuis 2020. De jury zal bestaan uit 10 deskundigen.
Het bestuur van de stichting zal de secretariële ondersteuning verzorgen. De
samenstelling van de jury zal worden gepubliceerd op de website van de stichting.
9. De jury hanteert geen andere criteria dan dat het spannende boek moet zijn geschreven en
gepubliceerd tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.
10. De jury zal uiterlijk medio oktober 2020 de winnaar van de MAX Bronzen Vleermuis
2020 aan het bestuur van de stichting kenbaar maken. De winnaar van de MAX Bronzen
Vleermuis 2020 zal bekend worden gemaakt tijdens het Boekenfestival van 25 oktober
2020.
11. Over de beraadslagingen en de bekroningen zullen de juryleden strikte geheimhouding
betrachten.
12. De jury maakt over de keuze van genomineerden voor en de keuze van de winnaar van de
MAX Bronzen Vleermuis een juryrapport. Het juryrapport zal openbaar zijn.
13. Over de beraadslagingen en de bekroningen zullen de juryleden strikte geheimhouding
betrachten.

Faciliteiten.
14. De genomineerden worden door de stichting in staat gesteld om tijdens het
Boekenfestival een presentatie te geven, hun boeken te signeren en te verkopen.
15. Het bestuur van de stichting zal samen met de betreffende uitgeverijen bevorderen dat de
boekwinkels in Zoetermeer boeken van de genomineerden in hun fysieke en webwinkels
op voorraad hebben.
Beroep en bezwaar.
16. Over de uitslag wordt, behoudens in het juryrapport, niet gecorrespondeerd. Tegen
beslissingen van de jury en het bestuur van de stichting is geen beroep mogelijk.
17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting na
overleg met de jury.

