WEDSTRIJDREGLEMENT ANTWERP BIJOU 2023
Concept


Een festival voor Antwerpse podiumkunstenaars die met dans, theater, muziektheater of
diverse mengvormen bezig zijn.

Jouw performance


is geen louter muziekoptreden.



is minder dan 2 jaar oud.



duurt minimum 15 minuten en maximum 75 minuten.



heeft een opbouw nodig van maximum 60 minuten.



kan gepresenteerd worden in de kleine zaal, grote zaal of foyer van de Arenbergschouwburg.



houdt rekening met de technische mogelijkheden van de Arenbergschouwburg tijdens
Antwerp Bijou.



verrast en is vernieuwend van aard.



weerspiegelt het grootstedelijk karakter van Antwerpen.



moet nog niet af zijn op het moment dat je jezelf inschrijft.



bent vrijetijdskunstenaar of student.



bent van Antwerpen. Als je een performance indient waaraan meerdere personen
verbonden zijn, dient minstens de helft van de deelnemers uit Antwerpen te komen.



bent houder van alle auteursrechten van de performance, ook op de muziek. De organisatie
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op auteursrecht.

Jij

De wedstrijd


De deadline om je performance in te dienen is 2 september 2022. Je ontvangt een
bevestiging van je inschrijving na de deadline.



Wie zich inschrijft voor het festival komt zijn/haar performance pitchen bij de stuurgroep op
20 september 2022. De stuurgroep maakt de week nadien een officiële selectie. Hun
beslissing is onherroepelijk. Tegen de beslissing van de stuurgroep is geen beroep mogelijk.



Niet enkel de performance, wel het totale project wordt beoordeeld. De stuurgroep baseert
zich bij de selectie op het ingezonden dossier en de pitch van 20 september.



Per artiest of collectief kan er maar 1 project ingediend worden. Kunstacademies kunnen 1
project per afdeling indienen.



Geselecteerde performances worden vertoond tijdens Antwerp Bijou op 13 of 14 januari
2023 en komen in aanmerking voor prijzen die op dat moment door het publiek of een
professionele jury worden toegekend. Zowel de publiekswinnaar als de jurywinnaar
ontvangen 750 euro en een residentie bij Fameus.



Fameus kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van
de wedstrijd wegens overmacht.



Door deelname gaat men onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

Contact en info
Fameus
Zirkstraat 36 – 2000 Antwerpen
03 202 74 36
gwen@fameus.be of tetty@fameus.be
www.fameus.be

