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De winnaar van de Trends Bedrijfsliteratuurprijs 2011
is gekend!
Opzet van de Trends bedrijfsliteratuurprijs
Voor het tweede jaar op rij organiseert het magazine Trends de Bedrijfsliteratuurprijs.
Trends gaat op zoek naar origineel, sluimerend schrijftalent binnen de bedrijfswereld.
De prijs bekroont een origineel manuscript van een auteur die nog geen publicaties op zijn
naam heeft staan. Het verhaal mag zowel fictie als non fictie zijn, maar de link met een
professionele omgeving moet duidelijk aanwezig zijn. Bedienden, zelfstandigen, ambtenaren,
academici, iedereen komt in aanmerking.
De Trends Bedrijfsliteratuurprijs werd door Cyriel Van Tilborgh, voorzitter van het Willem
Elsschotgenootschap en tevens juryvoorzitter, uitgereikt op woensdag 22 juni 2011 in Passa
Porta, Brussel.
De winnaars
Het winnende manuscript van de Trends Bedrijfsliteratuurprijs 2011 is het tintelende verhaal
“Tussen droom en daad” van het schrijversduo Greet Van Tiggelaar en Rik Van Braband.
Uit het juryrapport
« Niet met een gewone meerderheid van stemmen, maar unaniem heeft de jury beslist de
novelle Tussen droom en daad als winnaar uit te kiezen voor de Trends Literatuurprijs 2011.
De oproep tot deelname, met als slagzin ‘Wordt u de volgende Elsschot?’, heeft ongetwijfeld
inspirerend gewerkt en is, naar ons aanvoelen, voor de auteurs een directe aanleiding
geweest voor de uitwerking van hun verhaal. Elsschot zelf zou mogelijk geamuseerd hebben
gegrinnikt, bij het lezen van dit in wederzijdse mails opgebouwd liefdesverhaal. In deze
taalkundig verfijnde novelle geven de auteurs blijk van een gedegen literaire kennis, die ze
mooi toepasselijk doorheen het verhaal hebben gelardeerd.
In Tussen droom en daad wordt fris en luchtig, maar niet vrijblijvend oppervlakkig
gediscussieerd en gefilosofeerd over huwelijk, ontrouw, verliefdheid, relaties. »

Over de auteurs :
Greet Van Tiggelen studeerde sinologie en sociale verpleegkunde. Ze is momenteel
leerkracht gezondheidswetenschappen en Chinees aan het Rozenberginstituut te Mol. In het
vocaal ensemble MaMuze leeft ze zich uit in zang en woord.
Rik Van Braband is leerkracht Nederlands en geschiedenis in het Sint-Jan
Berchmanscollege te Mol. Hij is lid van de cabaretgroep Het Grote Oor en is in erge mate
verslaafd aan boeken.
Beiden zijn actief in het theatergezelschap Ootello.
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