
ANTIGONE 
Brussels International Contemporary Dance Contest 




REGELS EN VOORSCHRIFTEN 2020 

DATA EN PLAATS
Competitie 2020, Brussels International Contemporary Dance Contest, internationale zelf-
gechoreografeerde solocompetitie voor jonge hedendaagse dansers, georganiseerd door 
de vereniging Antigone Asbl, met hoofdkantoor in Brussel, België. Het zal worden 
gehouden van 20 januari tot 15 november 2020 (Finale in het Auditorium Centre 
Culturel d'Uccle, in Brussel)

E-mail moet worden gericht aan:
festival.antigone@gmail.com
Tel. : +32 478 911 187
www.festival-antigone.com

Artistiek & uitvoerend directeur:
Mevrouw Marie Friederich
Mevrouw Sarah Mck Fife
M Frédéric Maeck

Plaats van de finale:
Centre Culturel d’Uccle
Rue rouge 47
1180 Bruxelles, Belgique

JURY
De wedstrijdjury en de jury voor videoselectie bestaan uit dans persoonlijkheden van 
nationale en internationale bekendheid. Een lijst met de juryleden van de competitie 
is te bekijken op de website van de festival. www.festival-antigone.com vanaf januari 
2020.

Evaluatiecriteria
* Technisch niveau, beheersing en coördinatie
* Vloeibaarheid
* Structuur van de choreografie
* Scenografie, gebruik van ruimte, originaliteit
* Charisma, emotie, vermogen om te durven lanceren en zich te laten gelden

DOEL VAN DE WEDSTRIJD
Het doel van de Brussels International Contemporary Dance Contest is om 
getalenteerde te ondersteunen hedendaagse jonge dansers op weg naar een 
professionele carrière.
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VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE
De wedstrijd staat open voor hedendaagse dansers van alle nationaliteiten, die 
tussen 18 en 28 jaar oud zijn op de dag van registratie (De kandidaat moet tussen de 
18 en 28 jaar oud zijn tijdens de registratieperiode van 20/01/2020 tot 30/05/2020)

Om deel te nemen aan de videoselectie, moeten kandidaten het inschrijfgeld betalen 
van 18 euro, niet-restitueerbare kosten. Dit bedrag moet worden betaald door 
overschrijving op de rekening van Antigone Asbl, vóór 30 mei 2020.

We bieden twee manieren om de overdracht uit te voeren:

1 / BANKOVERSCHRIJVING
Antigone Asbl
IBAN: BE47 6718 4739 2980 BIC: EURBBE99
Europabank S.A.

2 / 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

We zullen de ontvangst van de registratiekosten per e-mail bevestigen.

Reizen van / naar Brussel en gerelateerde kosten van levensonderhoud in Brussel 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten moeten het 
document «Wedstrijdprocedure» lezen.

De organisatoren aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor kandidaten die zich 
presenteren op de wedstrijd met een handicap of blessure waardoor ze niet aan de 
competitie kunnen deelnemen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor letsel, ziekte of diefstal van de deelnemers tijdens de wedstrijd. De 
deelnemers zijn verantwoordelijk voor de verzekering tegen ongevallen, ziekte en 
diefstal.

DEADLINES VOOR REGISTRATIE
De registratiedocumenten moeten vóór middernacht op 30 mei 2020 de mailbox van 
de wedstrijd bereiken.
Registratiekosten moeten uiterlijk op 30 mei 2020 op de rekening van de vereniging 
worden gestort.
Als een kandidaat de bovengenoemde deadlines niet haalt, kan deelname aan de 
wedstrijd worden geweigerd.

TOEGANG TOT HET PODIUM EN DE BACKSTAGE
De begeleiders van de kandidaten en hun leraren hebben geen toegang tot het 
podium of de backstage tijdens de wedstrijd.
Filmen en fotograferen zijn alleen toegestaan door filmmakers en officieel erkende 
fotografen door de organisatie van de wedstrijd. Camera's, mobiele telefoons of 
andere filmapparaten van niet-geaccrediteerde personen worden in beslag genomen 
voor ongeautoriseerd gebruik.

AFMETINGEN PODIUM EN VERLICHTING
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De afmetingen van het podium van het theatre Centre Culturel d 'Uccle zijn: 
maximaal 14 m diep x 10,7 m breed.
Wedstrijds op het podium vinden plaats in het volle licht – TV.

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
Kandidaten kunnen zo vaak deelnemen als hun leeftijd dat toelaat. Als een kandidaat 
gewonnen heeft bij de wedstrijd, kan hij / zij niet meer deelnemen.

VISUELE EN AUDIOVISUELE OPNAMEN EN HUN UITZENDINGEN
Alle foto's, visuele en audiovisuele werken en alle soorten opnames van de 
kandidaten prestaties en deelname aan de wedstrijd, zonder beperking ten aanzien 
van de technische middelen gebruikt om dergelijke opnames te maken, is het 
exclusieve eigendom van de vereniging Antigone. Geen visuele of audiovisuele 
opname van de prestaties en deelname van de kandidaten mag aan de concurrentie 
gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de president van Antigone 
Asbl. De kandidaten zien af van alle rechten op dergelijke opnames gemaakt door de 
vereniging of door een derde partij op namens de vereniging, hun uitzending, 
weergave, distributie of publicatie op welke manier dan ook, inclusief via de website 
van de vereniging (www.festival-antigone.com). De kandidaten zijn zich ervan bewust 
en ermee akkoord gaan dat dergelijke opnamen kunnen worden gebruikt voor 
commerciële of promotionele doeleinden, inclusief door geautoriseerde derden, 
ongeacht de geadverteerde producten of diensten. Kandidaten zijn het erover eens 
dat sponsors van de "Brussels International Contemporary Dance Contest", die 
prijzen financieren die aan winnaars worden toegekend, afbeeldingen van de 
finalisten en prijswinnaars mogen gebruiken in hun reclamecampagnes. Een 
dergelijke toekenning van rechten door de kandidaten aan de vereniging is 
permanent en onherroepelijk, zonder geografische of tijdslimieten. Kandidaten 
hebben geen recht op enige betaling, deelname, bijdrage, vergoeding of andere 
compensatie van welke aard dan ook met betrekking tot een dergelijke toekenning 
van rechten en zien hierbij af van alle rechten om een dergelijke compensatie of 
vergoeding te eisen van de vereniging of door de vereniging gemachtigde derden. 
om de opnames te gebruiken. Alleen de raad van bestuur van de vereniging heeft het 
recht om contracten te sluiten met televisiestations of particulieren.

BESLISSINGEN
Alleen de raad van bestuur van de vereniging heeft het recht om definitieve 
beslissingen te nemen over eventuele afwijkingen van de regels van de competitie.
De beslissing van de selectiecommissie over de keuze van kandidaten, getrokken uit 
de videoselectie, is definitief en onherroepelijk.
De beslissingen van de jury tijdens de halve finale en de finale, evenals de toewijzing 
van prijzen zijn definitief en zonder beroep.

Alleen de Franse tekst van de regels is van toepassing.

PRIJZEN
De jury is vrij om de prijzen toe te kennen of niet volgens de resultaten van de 
finalisten.

De prijslijst (Juryprijs en publieksprijs) wordt regelmatig bijgewerkt en is te vinden op 
de wedstrijdwebsite; in de "awards" sectie.
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Publieksprijs: Tijdens de finale wordt een stemming georganiseerd door het publiek 
olie dezelfde avond aanwezig is.
Elke toeschouwer ontvangt een stembiljet bij aankoop van zijn toegangspas. Het zal 
mogelijk zijn om ter plaatse extra stembiljetten te kopen, op de dag van de finale 
(waarde 5 euro / stuk)

De twee prijzen (Jury en Publiek) kunnen worden gecombineerd, wat betekent dat 
dezelfde kandidaat de twee prijzen zou kunnen ontvangen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Belgisch recht is van toepassing.
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