WEDSTRIJDREGLEMENT KUNSTBENDE 2017 editie 18

• Iedereen kan deelnemen aan Kunstbende: helemaal gratis en voor niks!
• De wedstrijd is voor alle jongeren van 13 tot 19 jaar.
• Randgevallen: je bent 12 en je wordt 13 jaar in 2015. Ja, dat mag! Je bent 19 en je wordt 20 voor de finale ( 7
mei 2017). Jammer maar helaas, deelnemen aan de wedstrijd is niet toegelaten. Achter de schermen
meewerken kan wel, meld je aan als ambassadeur!
• Je inzending is zelfgemaakt en –bedacht of bewerkt. Let op: je mag hulp krijgen, zolang het idee maar van
jezelf komt.
• Per voorronde en per categorie selecteert een professionele jury 1 winnaar/winnares die doorgaat naar de
finale op zondag 7 mei 2017 in De Bijloke te Gent.
• Als er op een voorronde voor een bepaalde categorie minder dan 5 inzendingen zijn, dan worden de
inzendingen gejureerd op een andere voorronde.
• Je mag deelnemen in maximaal 3 verschillende categorieën (telkens met een andere inzending weliswaar).
• Je mag per categorie maar 1 keer deelnemen. Drie keer bij een verschillende dansgroep dansen mag dus
niet. Ook niet op een andere voorronde.
•Je kunt alleen of in groep deelnemen. Als je meedoet met een groep, moet je ook de gegevens van je
groepsleden doorgeven!
• Als je deelneemt aan Kunstbende kan je werk ook vertoond worden op andere plekken dan de
voorrondeplaatsen en de finale, zoals op facebook, de Kunstbende site of in promotiemateriaal.
• Als je de voorronde wint, mag je de samenstelling van je groep of inzending NIET meer veranderen voor de
finale. Wie zich hier niet aan houdt, kan gediskwalificeerd worden.
• Als we je vragen om je werk op te sturen, vermeld dan duidelijk je naam, telefoonnummer, categorie en
voorrondeplaats.
• Kunstbende is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van materialen.
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KUNSTBENDE VUISTREGELS
-

WINNER, LOSER, WHATEVER!
Goesting & eigenheid zijn belangrijker dan professionaliteit & technische uitwerking.
Wees je uitbundige zelf, er zijn al zoveel anderen.
We ♥ handmade! Appreciatie troef voor creaties die je zelf bedenkt en produceert.
Houd altijd in je achterhoofd dat alles kan en alles mag. Gewoon uitproberen dus!

Categorie CIRCUS
• Voor het tweede jaar smijten we de deuren open voor alle jonge acrobaten, clowns en jongleurs,
goochelaars, …
* Het optreden duurt maximaal 7 minuten.
* Bezorg ons een duidelijk technisch plan van aanpak. Dit is erg belangrijk voor de techniekers voornamelijk
voor je eigen veiligheid.
* De nadruk ligt op je circusartiest capaciteiten.
* Heb je speciale wensen i.v.m. decors, dan overleg je dit best eerst even met je regiocoördinator. En mocht je
ingeschreven of aangesloten zijn bij een circusatelier, vraag dan zeker even raad aan je circusleraar.

Categorie MODE
• Maak een modeshow van maximaal 5 minuten (alleen of in een groep). Ontwerp schoenen, juwelen,
hoeden, handtassen, kleren, … Waag je kans om je trendy creaties te presenteren op een heuse catwalk! Wil jij
je mode stuk liever naast de catwalk tonen, dat kan zeker. Neem best even contact op met je
regiocoördinator.
• Je mag deelnemen met maximaal 8 modellen. Het aantal creaties moet zich beperken tot 10 stuks. Je mag
meedoen vanaf minimum 1stuk dus een hele collectie is niet nodig.
• Heb je nog hulp nodig achter de schermen (make-up, hulp bij het aankleden, kapsel,…)? Geen probleem,
maar je mag hiervoor niet meer dan 2 personen mee backstage nemen.
• Je kledij en/of andere creaties moeten zelfbedacht zijn!
• TIP: Zorg dat de muziek die je wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Test daarom je gebrande CD, DVD of
USB-stick eerst thuis voor je hem gebruikt op de voorronde. Zet altijd overal je naam, artiestennaam,
telefoonnummer, categorie en voorrondeplaats op. Houd zelf altijd een reservekopie bij! Tip: als je zeker wil zijn,
zorg dan dat je muziek op meerdere dragers bij hebt, bijvoorbeeld op cd én op een USB stick.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categorie DJ (vernieuwd)
• Alle dj’s verzamel jullie! De categorie gaat nu ook door in de voorrondes.
* De inschrijvingen lopen per regio. Dus ben jij een mixer of maak jij zelf je samples, dan zit je hier op de juiste
plek. Alle genres zijn welkom !
* Je mix mag maximum 15 minuten duren. Deze breng je live op de voorronde.
* Beschrijf goed wat voor materiaal je nodig hebt. Hou rekening mee dat we wel steeds streven naar een
standaard opstelling (2 maal CDJ 2000, 2 maal technics SL 1200, 1 maal pioneer DJM 600.

………………………………………………………………………………………………………………
Categorie TXT
• Schrijf (alleen of met anderen) een dagboekfragment, een gedicht, een liefdesbrief, een songtekst, een kort
verhaal,….
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• Je tekst wordt via een publicatie of op een andere manier op de voorronde gepresenteerd. Let op: wil je je
tekst op een podium brengen? Bespreek dit even met ons (info@kunstbende.be).
• De lengte van de tekst is maximaal twee A4-vellen (lettergrootte min.12).
• Indien de tekst in een andere taal dan het Nederlands wordt geschreven, dan voorzie je zelf een vertaling.
• De tekst moet uiterlijk 3 weken voor de voorronde in het bezit zijn van de regiocoördinator.
• Een professionele jury beoordeelt je schrijftalent.

………………………………………………………………………………………………………………
Categorie FILM
• Maak een film (video, documentaire, reportage, clip, animatie, short movie,…) van maximaal 5 minuten.
• Stuur een kopie (dvd) uiterlijk 3 weken voor de voorronde naar jouw regiocoördinator. Schrijf duidelijk je
naam, naam van de film, telefoonnummer en voorrondeplaats op je dvd.
• Houd zelf het origineel steeds in je eigen bezit en neem deze mee naar de voorronde.
• Zorg dat je beide dvd’s van tevoren goed thuis test!

………………………………………………………………………………………………………………
Categorie FOTO
• Maak één of meer foto’s/dia’s.
• Foto’s maak je alleen of met 2. Deelnemen in een groep van 20 personen met 1 foto kan niet!
• De inzending bestaat uit minstens 1 foto of een serie (rond 1 thema) van maximaal 10 beelden.
• Zwart/wit, vergroot of verkleind, verknipt of verplakt, zelf ontwikkeld en afgedrukt of laten doen, het kan
allemaal. Denk bijvoorbeeld aan : een reportage, een fotostrip, collages, als je het maar zelf bedenkt.
• Zorg dat je werk presenteerbaar is (ingekaderd, op maquettekarton,…).
• Voorzie je foto van een label met naam en titel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categorie BEELDEND
• Maak een kunstwerk, installatie, vlak of driedimensionaal.
• Alle materialen en technieken zijn toegestaan: hout, papier, stof, ijzer, karton, plastic, metaal, steen,…
Plakken, beschilderen, lassen, knippen, stapelen, spuiten, bedrukken en alles wat je verder zelf bedenkt.
• Zorg dat je het zelf kunt vervoeren, dat het stevig is en dat het in zijn geheel door een normale deur gaat.
Zorg tevens voor een goede verpakking zodat je werkstuk zonder schade vervoerd kan worden.
• Voorzie het ontwerp van een label met naam.
• Je moet het kunstwerk zelf inlijsten (indien van toepassing).
• Je twijfelt over de uitvoerbaarheid van je idee? Contacteer jouw regiocoördinator.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categorie MUZIEK
• Je maakt een muzieknummer dat maximaal 5 minuten duurt. Bij de beoordeling wordt daar zeker op gelet.
• Je mag wel steeds een inzing- of inspeelnummer (dit mag een cover zijn) brengen voor je eigenlijke nummer.
Er wordt enkel op het eigenlijke nummer gejureerd (dus het laatste nummer dat je speelt).
• Je speelt in een groep of alleen.
• Schrijf bij voorkeur je nummer zelf. Weet wel: alle stijlen zijn toegelaten, behalve playback of meezingen met
een cd. De wedstrijd staat open voor alle muziekgenres zoals pop, rock, hardcore, metal, rap, techno, dance,
hiphop, folk, jazz, blues, country, klassiek, punk, akoestisch, reggae, singer&songwriter, solo of met een heel
orkest.
• Vul je technische fiche zorgvuldig in (geef aan welke instrumenten versterkt moeten worden, enz. …).
• Als je niet helemaal ‘live’ optreedt, maar een muziekopname gebruikt (zoals bijvoorbeeld een beat bij het
rappen) zorg dan dat je dit bestand op een zelfgebrande CD, DVD of USB-stick zet. Test thuis altijd eerst je
materiaal om te horen of de kwaliteit goed is. Zet zeker overal altijd je naam, artiestennaam, telefoonnummer,
categorie en voorrondeplaats op. Tip: als je zeker wil zijn, zorg dan dat je muziek op meerdere dragers bij hebt,
bijvoorbeeld op cd én op een USB-stick.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categorie DANS
• Maak een dansstuk en dans het in jouw eigen stijl.
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• Alle dansvormen en -stijlen die je kunt bedenken zijn toegestaan: modern, jazz, klassiek, breakdance, jive,
streetdance, tango, buikdansen, disco, salsa, poppin’ & lockin’, enz.,…
• Je choreografie moet helemaal zelfbedacht en uitgevoerd zijn! Let op: je mag hulp krijgen maar het idee
moet van jezelf komen.
• Ingewikkelde decors en belichting zijn niet mogelijk. Als je veel ruimte wilt gebruiken, dan moet je dit
overleggen met je regiocoördinator.
• Het optreden duurt maximaal 5 minuten. Ook hier let de jury op.
• Je danst solo of in een groep (rekening houdend met minimum en maximum leeftijd). Als je meedoet met
een groep, geef je de gegevens van je groepsleden ook door.
• TIP: Zorg dat de muziek die je wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Test daarom altijd je gebrande cd, dvd of
USB-stick voor je hem gebruikt op de voorronde. Zet altijd overal je naam, artiestennaam, telefoonnummer,
categorie en voorrondeplaats op. Houd zelf altijd een reservekopie bij! Tip: als je zeker wil zijn, zorg dan dat je
muziek op meerdere dragers bij hebt, bijvoorbeeld op cd én een USB-stick.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categorie PERFORMANCE
• Doe iets op het podium! Cabaret, toneel, mime of musical, maar ook het voordragen van een tekst,
acrobatiek, goochelen, enz… . Het optreden duurt maximaal 5 minuten. De jury let hier op.
• Gezien de diversiteit binnen deze categorie (van circusact over stand up comedian tot een
PowerPointpresentatie), tracht Kunstbende een jury samen te stellen die verschillende aspecten beoordeelt.
Alles kan en alles mag in deze categorie. De nadruk ligt op je podiumpresentatie.
• Ingewikkelde decors en belichting zijn niet mogelijk. Heb je speciale wensen, overleg dit dan met je
regiocoördinator.
____________________________________________________________________________________________________________

HOE VERDER ?
Schrijf je in via www.kunstbende.be . Belangrijk: vul zo juist mogelijk de gehele technische fiche in! Maak een
korte omschrijving van wat je gaat doen. Hierop baseert de presentator 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,…).
Wens je meer info? Jouw regiocoördinator geeft je met plezier meer info. Neem contact op met je
voorrondeplaats via www.kunstbende.be . Onder de rubriek ‘voorrondes’ vind je zijn/haar e-mailadres en
telefoonnummer.
Inschrijven kan tot 3 weken voor de voorronde plaatsvindt! Maar vol = vol, wees er dus snel bij…

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017 / ASSE / CC Asse
CC Asse: 02 456 01 60 / Kunstbende@asse.be / www.ccasse.be
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017 / WAASLAND / CC Lokeren
CC Lokeren: 09 340 50 56 / Kunstbende@lokeren.be / http://ccl.lokeren.be/
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017 / BRUSSEL BRUXELLES / Beurschouwburg
JES Brussel: 02 411 68 83 / Kunstbende@jes.be / F kunstbende Brussel Bruxelles
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017 / ANTWERPEN / Arenbergschouwburg
Fameus vzw: 03 202 74 35 / Kunstbendeantwerpen@fameus.be / www.fameus.be
ZONDAG 26 FEBRUARI 2017/ BRUGGE / Het Entrepot
Het Entrepot: 050 47 07 80 / Kunstbende@hetentrepot.be / www.hetentrepot.be
ZATERDAG 4 MAART 2017 / GENT / Dok-Noord
JES Gent: 0491 71 19 94 / Kunstbendegent@jes.be / www.jes.be
ZONDAG 5 MAART 2017 / DIEST / Den Amer
Jeugddienst Diest: 013 35 32 85 / Kunstbende@diest.be / www.jeugdindiest.be
ZONDAG 5 MAART 2017 / TURNHOUT / de Warande
de Warande: 014 47 21 21 / Kunstbende@warande.be / www.warande.be
ZATERDAG 11 MAART 2017 / MECHELEN / CC Mechelen
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H30: 015 29 80 96 / Kunstbende@mechelen.be / www.h30.be
ZONDAG 12 MAART 2017 / KORTRIJK / Schouwburg Kortrijk
Schouwburg Kortrijk:056 23 98 50/Kunstbende@kortrijk.be /www.schouwburgkortrijk.be
ZATERDAG 18 MAART 2017 / SINT-TRUIDEN / CC de Bogaard
CC de Bogaard: 011 70 17 00 / Kunstbende@sint-truiden.be / www.debogaard.be
LET OP !
Met jouw inschrijving heb je je aangemeld voor Kunstbende editie 18. We rekenen dus op je inzending. Afvallen
is voor losers. En remember ‘Wie waagt, wint meestal…!’ Als er toch iets tussenkomt, laat dit dan zo snel
mogelijk weten aan jouw regiocoördinator of via info@kunstbende.be .

EN DAN ?
Tijdens de voorronde treed je op en word je beoordeeld door een vakkundige jury. De eersteprijswinnaars van
alle voorrondes gaan door naar de nationale finale op zondag 7 mei in De Bijloke te Gent. Naast de eeuwige
roem die je hier zal krijgen zijn er nog tal van andere prijzen te winnen…

KUNSTBENDE
03/260 96 17
info@kunstbende.be
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