REGLEMENT COMEDYMANIA 2017
1.

COMEDYMANIA 2017 is een initiatief van de Provincie Limburg en wordt gerealiseerd i.s.m Muziekodroom vzw. Beide
partners worden verder in het reglement omschreven als ‘organisator’.
-

Comedymania is een provinciaal comedyconcours voor jonge comedians uit Belgisch-Limburg. Als inschrijver ben je
gehuisvest / gedomicilieerd in Belgisch-Limburg.

2.

Inschrijven voor Comedymania 2017 kan je door volgende zaken te doen:
Meld je aan via de site Comedymania.be
Doe erna een mail naar mania@muziekodroom.be, met als Titel: “Inschrijving Comedymania – JOUWNAAM”
Hierbij geef je een korte omschrijving van je act, de duurtijd, een opsomming van eventuele ervaring, je
adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en gsm-nummer.

3.

De inschrijfperiode loopt van 03 mei 2017 t.e.m 15 augustus 2017.

4.

Tenzij diskwalificatie, stoot je onmiddellijk door naar de voorrondes. Deze plannen we begin oktober.
De locatie/datum waar een deelnemer zal aantreden wordt bepaald door de jury i.o. met de organisator.

5.

Tijdens de preselecties en finale heeft iedere comedian max. 10 minuten tijd voor zijn optreden.

6.

Alle comedians krijgen dezelfde mogelijkheden aangeboden tijdens hun performance in de voorrondes en de finale.
Tijdens een briefingmoment voor de voorrondes worden alle deelnemers uitgebreid ingelicht.

7.

De preselectiejury kiest maximum 8 finale-acts. De finale vindt plaats in Muziekodroom op 2 december 2017.

8.

Tijdens de finale gelden dezelfde afspraken als bij de preselecties.

9.

De finalisten krijgen in aanloop naar de finale professionele ondersteuning. Deze coaching zal doorgaan in de periode
van 23 oktober 2017 t.e.m 2 december 2017.
De verdeling van data en inhoudelijke invulling wordt toegelicht bij de bekendmaking van de finalisten na de laatste
preselectie.

10. De finalejury zal onafhankelijk een top 3 kiezen na de finale. De winnaars krijgen volgende prijs:
Winnaar: 500€
de
2 plaats: 250€
de
3 plaats: 150€
Verder zal het publiek d.m.v stemformulieren een publieksprijs kunnen uitreiken aan 1 van de finalisten.
11. Comedymania 2017 werkt met 3 autonome jury’s voor de demojurering, preselecties en finale. Noch over de
samenstelling noch over de beslissingen van deze jury’s wordt gecorrespondeerd.
12. De finalisten van de voorbije editie (2015) zijn uitgesloten van deelname.

13. De organisator heeft het recht het demo-materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
Van de preselecties en finale worden beeld en/of geluidsopnames gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met deze
opnames. De opnames kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en kunnen mogelijk, na overleg met de
deelnemer, verschijnen op een geluid – en/of beelddrager.
14. Correspondentieadres:
Muziekodroom VZW
Bootstraat 9
3500 Hasselt
T: 011 23 13 13
E: mania@muziekodroom.be
www.comedymania.be
www.muziekodroom.be

