CABARET CONCOURS VLAANDEREN 2014
HET WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

Je inzending is nieuw gecreëerd, zelfgemaakt en zelf bedacht. Let op: je mag hulp krijgen zolang het idee maar van
jezelf komt.
2. Er is een wezenlijk verschil tussen stand-up-comedy en cabaret. We zijn op zoek naar de beste cabaretier die de
nagenoeg perfecte balans kan brengen tussen verhaal en lied, humor en emotie, vertelkunst en slapstick, ritme en
muzikaliteit. Een mooie mix van techniek, inspiratie en inhoud geven een artistieke meerwaarde aan je optreden.
3. Het optreden duurt in de voorronde 10 minuten en in de finale 15 minuten.
4. Ingewikkelde decors en belichting zijn niet mogelijk. Gebruik het techniekdocument dat je zal toegestuurd worden na
inschrijving. Iedereen brengt zijn eigen muziekinstrument(en) mee. Er worden geen headsets voorzien door de
organisatie.
5. Per voorronde selecteert een professionele jury één finalist die rechtstreeks doorgaat naar de finale. Andere finalisten
kunnen na de laatste voorronde een wildcard ontvangen.
6. Als de eerste voorronde vol zit, dan geeft de organisatie je een plaats in de tweede voorronde. Enz. Kandidaten kunnen
hun voorkeur uitdrukken voor locatie van voorrondde.
7. Je kunt alleen of in groep deelnemen. Als je meedoet met een groep, moet je ook de gegevens van je groepsleden
doorgeven! De samenstelling van je groep mag niet meer veranderen, ook niet na de voorronde. Wie zich hier niet aan
houdt, kan gediskwalificeerd worden. Het programma mag wel veranderen na de voorronde, eventueel begeleid door
professionele coaches.
8. Per voorronde wordt een publieksprijs uitgereikt. Je hebt er dus alle baat bij om zo veel mogelijk publiek te werven.
9. Als je deelneemt aan het Cabaret Concours Vlaanderen, geef je Cabaret Concours Vlaanderen automatisch ook
toestemming om foto’s, video-opnames e.d. te gebruiken ter promotie van deze wedstrijd en alle voorstellingen
daaromtrent.
10. De prijzen voor de winnaar(s) van het Cabaret Concours Vlaanderen: de titel van ‘beste cabaretier van Vlaanderen
2013’, cultuurbons en de ‘publiekslieveling in het Cabaret Concours Vlaanderen’.
11. De finalisten krijgen achteraf prioritair een speelplek – tegen reële onkostenvergoeding - aangeboden in de Cabaret
Concours Tour. Kandidaten engageren zich voor deze optredens afhankelijk van beschikbaarheid.
12. Alle finalisten engageren zich om tegen reële onkostenvergoeding een gastoptreden te verzorgen in één van de
voorrondes van Cabaret Concours Vlaanderen 2015.
13. De winnaar van Cabaret Concours Vlaanderen engageert zich om tegen reële onkosten vergoeding een gastoptreden
te doen tijdens de finale van Cabaret Concours Vlaanderen 2015.
14. Cabaret Concours Vlaanderen en Roodkapje en de Wolf Producties vzw zijn niet verantwoordelijk voor verlies of
beschadiging van materialen, of pech & ongevallen op weg naar of van of tijdens CCV – evenementen.
15. Inschrijven doe je via het formulier dat je vindt op www.roodkapje-endewolfproducties.be .
16. Ondertekend – met “gelezen en goedgekeurd”- wedstrijdreglement bezorg je ten laatste tegen de voorronde aan de
organisatie.
17. Belangrijk: Maak een korte omschrijving van wat je gaat doen. Hierop baseert de M.C. je aankondiging tijdens de
voorronde/finale (hoe lang ben je al bezig, wie is je grote voorbeeld, wat vind je belangrijk, hoe kwam je op het idee
van de act,…). Nadien ontvang je een bevestiging via mail.
Wens je meer info en/of verdere uitwerking van je idee? Stuur dan een e-mail naar roodkapje_en_de_wolf@telenet.be

Hieronder aub handgeschreven “Gelezen en goedgekeurd” en handtekening :

