REGLEMENT DJ-MANIA 2017
1.

Dj-mania 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’.

2.

Dj-mania is een provinciaal concours gericht op jonge Dj’s. Om deel te nemen moet je voldoen aan volgende
voorwaarden:
Elke Dj is gehuisvest / gedomicilieerd in Belgisch-Limburg.
De maximum leeftijd van de Dj mag niet meer dan 30 jaar zijn.
Dj-Mania staat open voor alle stijlen binnen de elektronische muziek.

3.

Inschrijven voor Dj-mania 2017 kan door volgende zaken te doen:
Het inschrijfformulier invullen op de website www.dj-mania.be.
Een eigen mix van 30 minuten uploaden via www.dj-mania.be.
Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met het wedstrijdregelement.

4.

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

5.

Bij het concours Dj-mania wordt onder ‘Dj’ volgende verstaan:
Ieder die met gebruik van platenspelers, CD-spelers, USB-stick, timecode en softwaremateriaal geluidsbronnen in
elkaar mixt voor een live publiek.
De Dj brengt een live act waarbij hij/zij door gebruik van bestaande muzieknummers een nieuw geheel creëert.
Een act met enkel een voorbereide mix op USB-stick doen is niet toegestaan.

6.

Een onafhankelijke demojury bepaalt het definitieve aantal geselecteerde Dj’s. De Dj’s brengen een eigen set op 1 van
de 4 regionale preselecties. De data van de preselecties zijn 22 + 29 september 2017 en 13 + 20 oktober 2017.
De locatie/datum waar een Dj zal aantreden wordt bepaald door de jury i.o. met de organisator.

7.

Elke geselecteerde Dj krijgt in de loop van augustus een infofiche gemaild met alle praktische en technische gegevens.
Ze worden ook allen uitgenodigd voor een briefingsmoment in Muziekodroom op 23 augustus 2017. Voor deze briefing
geldt verplichte aanwezigheid.

8.

Tijdens de preselecties en finale heeft elke Dj max. 30 minuten tijd om zijn set te brengen.

9.

Alle Dj’s werken tijdens de preselecties en finale met dezelfde PA-apparatuur en Dj gear alsook dezelfde
geluidtechnicus. Deze worden voorzien door de organisator.
Tijdens de algemene briefing op 23 augustus 2017 in Muziekodroom kunnen de geselecteerde Dj’s hun specifieke
technische informatie doorgeven.

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

11. Tijdens de finale gelden dezelfde afspraken als bij de preselecties. Dj’s krijgen dan ook maximum 30 minuten om hun
set te brengen.
12. De finalisten krijgen in de 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.
13. De finalejury zal onafhankelijk een top 3 kiezen na de finale. De winnaars krijgen volgende prijs:
Winnaar:1.000€
de
2 plaats: 500€
de
3 plaats: 250€
Verder zal het publiek d.m.v stemformulieren een publieksprijs kunnen uitreiken aan 1 van de finalisten.
14. Dj-mania 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.
15. De finalisten van de voorbije editie van Dj-mania (2015) zijn uitgesloten van deelname.
16. Tijdens de preselecties en finale is elke Dj verantwoordelijk voor z’n eigen materiaal.
17. De organisator heeft het recht het ingezonden demo-materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
Van de preselecties en finale worden beeld en/of geluidsopnames gemaakt. De Dj gaat akkoord met deze opnames. De
opnames kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en kunnen mogelijk, na overleg met de Dj, verschijnen
op een geluid – en/of beelddrager.
18. Correspondentieadres:
Muziekodroom VZW
Bootstraat 9
3500 Hasselt
T: 011 23 13 13
E: mania@muziekodroom.be
www.limbomania.be
www.muziekodroom.be

