Gabriella Blixt vann förstapriset i skrivartävlingen Dig it! för andra året i rad.
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Gabriella Blixt (Frövi) vann skrivartävling
igen
Gabriella Blixt i Frövi har för andra året i rad vunnit skrivartävlingen Dig it!
för berättelsen Bitter. Första priset består av 2.000 kronor - men
prisutdelningen som skulle ha skett 20 november under Kulturnatten i
Örebro blev inställd och blev digital - som skrivartävlingen.
Dig it! är en regional digital skrivartävling för ungdomar i högstadiet och
gymnasiet. Tävlingen anordnas av Regionbiblioteket i Örebro län tillsammans
med folk- och skolbibliotek i länet. Årets tema har varit Bitter och totalt har
tävlingen tagit emot ett sextiotal bidrag där temat behandlats på fantasifulla
och tänkvärda sätt.

"Vi är jätteimponerade över ungdomarnas insatser. Genom att lyfta fram
ungas skrivande och visa vilken bredd och kvalitet det finns, vill vi att de
unga författarna ska stärkas i sin identitet som skrivande personer och
inspireras att utveckla sina kreativa sidor", säger Linda Berg Ottoson,
utvecklingsledare bibliotek/litteratur, Region Örebro län.
Juryns motivering till Gabriella Blixt vinnande bidrag i Dig it! 2020:

Årets pristagare: Högstadiet
•
•
•

Första pris: Gabriella Blixt, Frövi: Bitter >>
Andra pris: Sebastian Anttonen, Örebro: Ett sista farväl
Tredje pris: Lova Strömberg, Örebro: Jag skriver

Årets pristagare: Gymnasiet
•
•
•

Första pris: Ivan Rosin, Karlskoga: Höstäpplen
Andra pris: Sofia Brundin, Örebro: Kråksparkar
Tredje pris: Adele Milehed Persson, Karlskoga: Bitter

Alla bidrag finns att läsa på websidan: http://digitskrivartavling.blogspot.com/
>>
....

2019: Gabriella Blixt (Frövi) vann årets skrivartävling Digit

Gabriella Blixt i Frövi vann första pris i högstadieklassen i årets regionala
skrivartävling Digit med novellen ”Katedralen”. Priset (diplom och 2.000
kronor) delades ut på Litteraturen lördag i Örebro. Läs mer på lindekultur.se
18 november 2019 >>

LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i
Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen
i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för
kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på
lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till
redaktionen: info@lindekultur.se

