Spelregels Geheugen van Oost
Lengte en inhoud van verhalen
De verhalen op het Geheugen van Oost dienen allemaal betrekking te hebben op
Oost-Watergraafsmeer (inclusief de Indische buurt). Verhalen zijn rond de 250
woorden lang (maximaal 300 woorden) en worden na plaatsing op de site nog
geredigeerd door de redactie. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.
Bij ieder verhaal moet de volgende informatie worden verstrekt:
Titel: bedenk een originele titel dat bij jouw verhaal past. Vermijd
algemene titels zoals ‘Wonen in de Pretoriusstraat’ of ‘Feest in Oost’, want
de kans is groot dat drie anderen dezelfde titel aan hun verhaal geven!
Periode: het jaartal of de jaren waarin het verhaal zich afspeelt,
bijvoorbeeld, 1987 of 1934-1942.
Locatie: als bepaalde straten of pleinen worden genoemd in jouw verhaal,
dan geef je die aan onder ‘locatie’.
Schrijver: jouw naam (of pseudoniem) als schrijver
Verteller: de naam (of pseudoniem) van de verteller en enige informatie
over de verteller, zoals geboortejaar, hoe lang hij in zijn buurt woont, zijn
beroep etc.
Gerelateerde personen: dit zijn personen die bij naam in het verhaal worden
genoemd, bijvoorbeeld de bakker ‘Jan Peters’.
Buurt: geef aan in welke buurt(en) het verhaal zich afspeelt. Zie hiervoor
‘buurten van oost’, een overzicht van de verschillende buurten. Als het
verhaal niet over een specifieke buurt gaat, maar over Oost in het
algemeen, kies dan de buurt waarin de verteller woont of werkt.
Illustraties
Zorg voor een duidelijk onderschrift bij illustraties: wie of wat staat er op,
wanneer is de foto genomen en waar is die genomen?
Maak gebruik van de foto’s van (oud) buurtbewoners zelf, op de website
gaat het juist om de persoonlijke foto’s en voorwerpen. Er ontstaan dan
geen problemen omtrent auteursrecht.
Maak geen gebruik van foto’s van professionele fotografen, foto’s uit het
Gemeente archief of foto’s op het internet zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende (d.w.z. diegene bij wie het auteursrecht ligt). Je mag
nooit zomaar foto’s van internet downloaden en op de site zetten!
Akkoord met plaatsing
– Niet van toepassing op eigen verhalen –
Schrijf je het verhaal van een ander, dan moet die verteller akkoord gaan met
plaatsing van zijn verhaal op de site. Zorg daarom voor een uitdraai van het
verhaal met de tekst Ik ga akkoord met de inhoud van dit verhaal voor gebruik in
het project ‘Het Geheugen van Oost’, en de naam, datum en handtekening van de
verteller. Een verhaal wordt pas zichtbaar op de site geplaatst wanneer de
webredacteur het akkoord van de verteller ontvangt.
De kaart van Amsterdam Oost vind je hier:
http://www.geheugenvanoost.nl/page/23692/nl

