Deelname reglement Nijmegen Has Talent
-

-

In geval van een muzikale act: alleen tape-acts of acts met
maximaal 1 begeleidingsinstrument (geen bands);
Een act mag maximaal 3 minuten duren;
De act moet op het ‘Nijmegen Has Talent-podium’ passen (afmetingen 2.00 x 2.00
m);
Cafe Van Ouds zorgt voor professionele licht- en geluidsapparatuur en deskundige
technici;
Er is geen mogelijkheid om een eigen microfoon mee te nemen;
Er is geen mogelijkheid voor in-ear monitoring;
We werken op basis van ‘plug & play’. Er is geen gelegenheid voor een soundcheck;
We beschikken niet over een kleedkamer;
Deelname is gratis;
Aanmelden is alleen mogelijk door de deelnemer zelf;
De minimale leeftijd voor deelname is 6 jaar;
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier inclusief het
uploaden van een YouTube-video van je act
Een eigen nummer is toegestaan mits de tekst binnen fatsoensnormen valt;
Teksten mogen niet haatdragend zijn en/of als doel hebben iemand te beschadigen;
De voorrondes vinden plaats van zaterdag 13 juli t/m donderdag 18 juli;
In elke voorronde is er plaats voor 3 acts in de categorie Jeugd en 3 acts in de
categorie Volwassenen;
Cafe Van Ouds maakt een keuze uit alle aanmeldingen en bepaalt welke acts worden
toegelaten tot de voorrondes. Elke act ontvangt tijdig bericht over de toelating tot de
voorrondes;
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze beslissing;
De exacte indeling voor de voorrondes wordt uiterlijk 5 juli 2019 bekend gemaakt;
de winnaars van de voorrondes in de twee deelnamecategorieën gaan naar de finale;
er is voor 1 act - zijnde niet een winnaar van een voorronde - een Gouden Ticket te
verdienen. Dit Gouden Ticket wordt toegekend aan de act met de meeste stemmen
op de Facebookpagina van Nijmegen Has Talent. Het Gouden Ticket geeft toegang tot
de finale;
De finale van Nijmegen Has Talent vindt plaats op vrijdag 19 juli 2019;
De winnaars van de voorrondes en de finales worden bepaald door een
onafhankelijke jury;
Alleen volledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen
Alleen aanmeldingen voorzien van een werkende YouTube-video van de act (dit
hoeft geen professionele video-opname te zijn) worden in behandeling genomen
Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevensen en AVG
stelt.

Deelname reglement Nijmegen Has Talent

