
ANTIGONE 
Brussels International Contemporary Dance Contest 




WEDSTRIJDPROCEDURE 

De competitie bestaat uit drie fasen, twee eliminatieselecties en een 
definitieve selectie:
1e fase: videoselectie
2e fase: selectie voor de 1/2 finale
3e fase: Finale op het podium in het openbaar

1e FASE: VIDEOSELECTIE / Maandag 20 januari tot woensdag 30 mei 
2020 middernacht.

Registratie
Elke kandidaat moet zich per e-mail registreren op het volgende adres: 
festival.antigone@gmail.com
• E-mailtitel: achternaam, voornaam, + Solo 2020 - Contest
• Inhoud van de e-mail:
Achternaam voornaam
Adres (+ land)
E-mail adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
en stuur een link naar een videobestand van maximaal 5 minuten met 
uw werk in studio, in hedendaagse dans (ofwel een 
zelfgechoreografeerde solo, of een improvisatie die jouw weerspiegelt 
werk en je persoonlijkheid - geen fragmenten uit shows / vrij 
muziekkeuze)
Toevoegen aan de mail:
1 gezichtsfoto en 1 volledige foto (recent)
1 kort CV (actueel)

Video bestand
Het videobestand moet alle onderstaande elementen bevatten. 
Anders, kan de sollicitatie worden uitgesloten door de jury
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• De kwaliteit van beeld en geluid moet worden gecontroleerd voordat u 
deze uploadt.
• De camera moet zo geplaatst worden dat de danser duidelijk zichtbaar 
is. De camera mag niet bewegen.
• Geluid kan niet afzonderlijk worden opgenomen en vervolgens op de 
video worden bewerkt. We kunnen de stem van een leraar niet horen.
• Het filmen van de danser voor een raam overdag moet worden 
vermeden. Om achtergrondverlichting te voorkomen.
• Lichten in de studio moeten volledig worden ingeschakeld.
• Filmen moet in één keer worden gearchiveerd en niet in meerdere 
dagen / weken.
• Download de video naar media zoals you tube, vimeo …

Inhoud van videobestand
• Een zelfgechoreografeerde solo, of een improvisatie die uw werk en uw 
persoonlijkheid weerspiegelt. Een video van maximaal 5 minuten.
• De video moet een goed beeld geven van de technische mogelijkheden 
van de kandidaat, en van zijn artistieke expressie vaardigheden.
• Het artistieke werk gepresenteerd door de danser moet origineel zijn.

Outfit voor videoselectie 
• Als de achtergrond donker is, draag je het liefst een lichtgekleurde outfit 
en vice versa als de achtergrond wit is, zodat de lijnen van het lichaam 
en de stappen duidelijk zichtbaar zijn.
• Vermijd losse kleding.

Registratietermijnen
De registratiedocumenten moeten per mail 
(festival.antigone@gmail.com) zijn ontvangen voor 30 mei 2020 om 
middernacht.

Het inschrijfgeld van 18 euro moet op de rekening van de vereniging 
worden gestort voor 30 mei 2020.
Begunstigde: Asbl Antigone, 
IBAN BE47 6718 4739 2980, 
BIC: EURBBE99, Europabank S.A.
Mededeling toevoegen: Achternaam, voornaam, Wedstrijdregistratie 
2020
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Door Paypal: LET OP! Inschrijfgeld van 19,50 euro via PayPal
Wij bieden u ook de mogelijkheid om via Paypal te betalen, maar deze 
methode brengt extra kosten met zich mee van 1,50 euro (18 + 1,50 = 
19,50 euro)
Communicatie: "Brussels Contest - Naam"
Mail: festival.antigone@gmail.com

Geen onvolledige sollicitatie of een te late aankomst kan niet deelnemen 
aan de selectie video.

De videoselectie-jury zal maximaal 60 kandidaten kiezen. Zijn 
beslissingen zijn onherroepelijk. Aanvragers zal maximaal op de hoogte 
gebracht worden van de resultaten van de videoselecties op eind juni 
2020. 
Ze zullen naar Brussel komen om deel te nemen aan de rest van de 
wedstrijd (d.w.z. Fase 2: Halve finale) het weekend van 10 en 11 oktober 
2020 (Data worden nog bevestigd)

2e FASE: Halve finale
De halve finale vindt plaats in oktober 2020 over 2 dagen, zonder 
publiek.

Dag 1: (De jury is de hele dag aanwezig en zal het werk observeren)
• Het eerste deel van de dag bestaat uit een collectieve warming-up voor 
alle geselecteerde kandidaten. De warming-up wordt gegeven door een 
danspersoonlijkheid als een workshop.
• Het tweede deel van de dag zal bestaan uit het leren van een 
choreografisch zin, en zal eindigen met een individuele passage om 
deze zin te presenteren voor de jury.

Dag 2 :
• Elke kandidaat presenteert zijn vrije, zelf gechoreografeerde solo 
individueel aan de jury.
• De solo mag een duur van 5 minuten niet overschrijden
• Vrije muziekkeuze
• Tenzij speciale dispensatie is toegestaan, is geen object / decoratie 
toegestaan.
• 8 tot 10 kandidaten worden geselecteerd voor de finale
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De finalisten zullen kunnen de dag na de halve finale individueel een 
studio coaching sessie volgeen. De dansers zullen worden begeleid door 
en ondersteund door professionele dansers en choreografen, om hun 
finale voor te bereiden.

3e FASE: FINAL / zondag 15 november 2020
Finale gepresenteerd voor de jury en in het openbaar:
• Elke kandidaat presenteert de jury individueel een 
zelfgechoreografeerde solo.
• De solo kan een duur van 5 minuten niet overschrijden.
• Vrije muziekkeuze
• Tenzij speciale dispensatie is toegestaan, is geen object / decoratie 
toegestaan.
• De finale wordt gepresenteerd tijdens het "Festival Antigone 2020", op 
het podium van de Théâtre du Cultural Centre of Uccle (CCU), zondag 
15 november 2020.
• De dansers kunnen dezelfde solo presenteren die ze tijdens de halve 
finale dansten.
• Een technische repetitie staat gepland op de dag van de finale.
• Prijsuitreiking: Juryprijs en publieksprijs
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