Voorwaarden voor deelname aan 5RoeFestival 2019


Het festival staat open voor toneel/theatergroepen van scholen voor voortgezet
onderwijs, theaterscholen, Centra voor de Kunsten etc.



Deelnemende jongeren zijn tussen de 13 en19 jaar.



De groep staat o.l.v. een professioneel opgeleide dramadocent/regisseur.



Elke groep speelt een toneel/(muziek)theatervoorstelling van maximaal 30
minuten. Musical valt hier buiten.



Een professionele vakjury beoordeelt de voorstellingen en kent de prijzen toe.



Bij overschrijding van de maximale speeltijd van 30 minuten kan de jury beslissen
de regisseur buiten de prijzen te houden.



Mobiel decor is vereist. Elke groep heeft maximaal 30 minuten opbouwtijd en
maximaal 15 minuten tijd om af te breken.



De opbouwdag is op zaterdagochtend 15 juni tussen 9.00 en 13.00 en is verplicht
voor regisseurs en/of technici van alle deelnemende groepen. Ieder groep heeft
een uur de tijd om de techniek door te nemen.



Techniekwensen worden uiterlijk 29 mei doorgegeven.



Deelname aan de workshopdag op zaterdag 13 april 2019 is voor alle
deelnemers én regisseurs verplicht. Eventuele verhindering alleen in
overleg met de organisatie. Een minimale aanwezigheid van 80% van de
groep is vereist voor deelname aan het festival.



De groep werkt mee aan de publiciteit voor het festival dmv een
persbericht.



De groep levert uiterlijk zaterdag 1 juni een korte promovideo / teaser
van 1 minuut van de eigen repetitie/voorstelling.



Deelnemende groepen zijn op de festivaldag 16 juni 2019 de hele dag ( 10.15 –
18.00 uur) aanwezig om de andere groepen te zien spelen.



Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.



De coördinator/regisseur van de groep zorgt voor een verklaring van geen
bezwaar van ouders van deelnemers onder de 18 jaar, voor de publicatie van
tijdens het festival en de workshopdag gemaakte foto’s.



De coördinator/regisseur van de groep is op de hoogte van het privacy reglement
van de Stichting Meedoen aan Cultuur (zie website)

Naam:

Handtekening voor akkoord

Organsiatie:

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN UIT TE PRINTEN EN ONDERTEKEND TE RETOURNEREN.

