Poliittinen runo NYT -kilpailun säännöt
1. Kilpailun tarkoituksena on löytää ja nostaa esiin uutta suomalaista yhteiskunnallista runoutta ja
sen kirjoittajia.
2. Kilpailuun osallistuvan tekstin tulee olla kokonainen suomenkielinen runo, joka on tavalla tai
toisella yhteiskunnallinen. Muilta osin runon aihepiiri ja käsittelytapa ovat vapaat.
3. Yksi henkilö saa osallistua kilpailuun enintään kolmella erillisellä runolla.
4. Osallistumisaika on 5.1.2020-30.4.2021. Kilpailu on avoin kaikille kirjoittajille.
5. Kilpailuun osallistuvan tekstin pitää olla aiemmin julkaisematon, eikä kirjoittajalla saa olla sen
suhteen sitoumuksia muualle.
6. Rahapalkinnot
I palkinto 1 000 euroa.
II palkinto 500 euroa
III palkinto 500 euroa

Palkinnot ja tekijänpalkkiot ovat vastaanottajalleen veronalaista tuloa.
7. Tuomariston parhaiksi valitsemat runot julkaistaan antologiana painetun kirjan, sähkökirjan sekä
äänikirjan muodossa. Äänikirjassa runoja lukevat KOM-teatterin näyttelijät. Julkaisusta näissä
kolmessa muodossa maksetaan 50 euroa per runo kertakaikkisena korvauksena. Antologian
sähkö- ja äänikirjalaitosta voidaan jaella mitä tahansa tallennusmuotoa ja jakeluvälinettä ja tekniikkaa käyttäen riippumatta siitä, missä muodossa tai millä päätelaitteella teos on luettavissa
tai kuunneltavissa. Lähettämällä tekstinsä kilpailuun osallistuja antaa kilpailun järjestäjille luvan
sen julkaisuun em. muodoissa.
8. Säveltäjä Markus Fagerudd säveltää yhden kilpailuun osallistuneen runon, ja sen esittävät KOMteatterin kuoro ja orkesteri juhlakonsertissa Helsingin Kulttuuritalolla 24.11.2021. ja 25.11.2021.
Kappaleesta voidaan myös tehdä äänite, johon liittyvistä korvauksista sovitaan erikseen.
Lähettämällä tekstinsä kilpailuun osallistuja antaa kilpailun järjestäjille luvan sen julkaisuun em.
muodoissa. Sävelletystä runosta tehtyä äänitettä voidaan jaella mitä tahansa tallennusmuotoa ja
jakeluvälinettä ja -tekniikkaa käyttäen riippumatta siitä, missä muodossa tai millä päätelaitteella
teos on kuunneltavissa.
9. Kaikki muut tekstin oikeudet jäävät kirjoittajalle.
10. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kirjailijat Marja-Leena Mikkola ja Aura Nurmi, muusikko
Yeboyah, KOM-teatterin taiteellinen johtaja Lauri Maijala, sekä Otavan kaunokirjallisuuden
kustannusjohtaja Antti Kasper.
11. Kilpailuun tarkoitetut runot, enintään 3 runoa per osallistuja, lähetetään vappuaattoon eli
30.4.2021 mennessä paperilla, yhdelle puolelle arkkia luettavalla kirjasinkoolla tulostettuina
kirjekuoressa osoitteeseen:
Kustannusosakeyhtiö Otava

”Poliittinen runo NYT”
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
12. Käsikirjoituksia ei palauteta. Kilpailun järjestäjät ovat yhteydessä ainoastaan kilpailun voittajiin sekä
antologiaan ja sävellettäväksi valittujen runojen kirjoittajiin.
13. Kilpailun rahoittavat Kustannusosakeyhtiö Otava, Otavan Kirjasäätiö ja KOM-teatteri.

