OPEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN
WEDSTRIJD VOOR CLOSE UP EN TONEEL
GOOCHELEN
JEUGDCONCOUR
WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
Deze wedstrijd is een organisatie van goochelvereniging VZW Mageia Mol .
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 17 september 2022 in de Parochiezaal “De Grot” ,
Lostraat 2 , 24oo Mol-Wezel . Aanvang wedstrijd 10.00 uur .
Deelname aan de wedstrijd :
-

De wedstrijd staat open voor de leden van Mageia en voor alle goochelaars die aangesloten
zijn met een Belgische of een buitenlandse vereniging . Ook niet leden van een Belgische
of een buitenlandse Vereniging kunnen deelnemen .

Algemene informatie :
-

-

Men kan inschrijven aan de wedstrijd uiterlijk tot 15 september 2022 .
De wedstrijd begint met close-up goochelen vervolgt door de wedstrijd toneel goochelen
en het jeugdconcour .
De wedstrijd verloopt in 2 delen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur .
Elke deelnemer kan in één of beide categorieën deelnemen .
Elke deelnemer moet zich eerst inschrijven bij de voorzitter Arthur Cardini :
arthur.cardini@skynet.be of via de website van Mageia : www.mageia.be.
Nadien zal men U dan het wedstrijdreglement met praktische informatie toesturen . U
krijgt een bevestiging dat je ingeschreven bent aan de wedstrijd .
De deelnemers houden zich aan de richtlijnen van de toneelmeesters .
De gebrachte act mag geen inbreuk zijn met goede zeden en gewoonten . Bij inbreuk kan
de deelnemer hiervoor geschorst worden .
De volgorde van optreden wordt je vooraf per mail toegestuurd . Het is niet mogelijk om
een aanpassing te doen in de volgorde indien je bv een voorstelling hebt op die dag .
Bij het werken met dieren moeten deze op een humane manier behandeld worden . Bij een
inbreuk hierop kan de deelnemer geschorst worden .
Vuureffecten en een rookmachine zijn omwille van branddetectors in de zaal niet
toegestaan . Wel mag je korte flash effecten gebruiken .
Iedere deelnemer mag gratis binnen en kan één extra persoon meenemen . Alle andere
personen die meekomen betalen 15 Euro inkom . De deelnemer die werkt met assistente op
het podium mag deze gratis naar binnen nemen .
Je kan gratis parkeren aan het kerkplein of op de parking achter de zaal gelegen .

-

Er is een ruime kleedkamer voorzien .
Iedere deelnemer staat klaar 15 min voor aanvang van zijn nummer .
De deelnemer mag geen kopij brengen van een bestaand nummer .
De deelnemer moet een volledig act brengen en geen losstaande goocheltruc .
Er worden video-opnames gemaakt in de zaal . Deze dienen alleen voor het archief van de
club en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt .
Bij de close-up wedstrijd is een beamer met camera voorzien .

Tijdsduur van je nummer :
-

De deelnemer kan een act brengen van minimum 5 min tot maximum 10 min . Een rode en
groene lamp bevinden zich op de jurytafel . Bij de 10de minuut wordt de groene lamp
aangestoken om je te verwittigen dat je het nummer moet afronden . De rode lamp wordt
ontstoken als je de 12 minuten overschrijdt . Wie deze 12 min overschrijdt krijgt
strafpunten .

Geluid / licht :
-

-

Er is een professionele geluidsinstallatie aanwezig in de zaal met geluidstechnieker . Naar
wens kan je een microfoon op statief of een headset gebruiken . Muziek kan met USB ,
Laptop , tablet , of zaktelefoon afgespeeld worden . Gelieve zelf je speciale
aansluitingskabels mee te brengen . Er kan op de mengtafel aangesloten worden met Jackplug of XLR . Iedere deelnemer krijgt bij zijn binnenkomst een technische fiche om zijn
wensen te noteren .
Lichteffecten beperken zich tot het kiezen van een bepaalde kleur en dimeffecten .
Normaal wordt een standaard toneelverlichting gebruikt .

Toneel :
-

Het toneel is voorzien van een gordijn . De afmetingen zijn 8 m lang , 4 m breed en 3.50 m
hoog .
Onze toneelmeesters helpen je met het op- en afbrengen van je materiaal .
Bij de close-up wedstrijd werkt U op een tafel voor de jury , het publiek in de zaal kan alles
volgen op het projectiescherm

Jury :
-

-

Er worden punten gegeven door de jury op een totaal van 100 punten
Als juryleden hebben wij :
Voorzitter Jean Paul Mertens , juryleden zijn Freddy Van der Auwera , Fernand Van Gool ,
Harry Dewachter , Muriel Poot , Henk Raison . Coördinator voor Mageia : Erik Verbruggen
. Secretariaat : Mieke Buteneers
De verdeling van de punten :
▪ 10 p entertainment waarde
▪ 20 p originaliteit
▪ 20 p goocheltechniek

-

▪ 20 p presentatie , muziek , parlando , kleding
▪ 20 p opbouw nummer
▪ 10 p magische sfeer
De jury is gekozen door het bestuur van Mageia .
De voorzitter van de jury let erop dat het reglement wordt nageleefd .
De jury kan een beslissing nemen over deelnemers met hetzelfde aantal punten .
De deelnemers houden zich ter beschikking indien de jury bijkomende inlichtingen wil
hebben .
De jury is aanwezig bij de proclamatie .
Eventuele opmerkingen van het juryverslag worden je achteraf verstuurd per mail .
De eindbeslissing van jury is bindend en niet vatbaar voor latere discussie .

Prijzen :
-

Elke deelnemer krijgt een oorkonde en een goochelend molletje .
1ste prijs : 80 tot 85 % + beker
2de prijs : 70 tot 80 % + beker
3de prijs : 60 tot 70 % + beker
Er is één prijs voor de jeugdkampioen die het beste resultaat behaalt + beker
Kampioen van Vlaanderen wordt de deelnemer die 85% van de punten behaald . Hieraan is
een grote trofee verbonden .
De winnaars krijgen een beker , een oorkonde en goochelend molletje .
De verliezers krijgen een troostprijs en een goochelend molletje.
De prijs van de Gemeente Mol gaat naar de deelnemer met het meest aantal punten in
originaliteit .
Let op : sommige prijzen worden niet uitgedeeld als je het vooropgesteld procent van de
punten niet behaalt .

Alle verdere inlichtingen kan je steeds bekomen bij de voorzitter Arthur Cardini .
Succes met de wedstrijd !

