
  

 

REGLEMENT JONGERENFESTIVAL 2020  

1. CONTEXT JONGERENFESTIVAL  

Het jongerenfestival wordt in 2020 voor de eerste keer georganiseerd door JongDOEK, de 

jongerenwerking van OPENDOEK vzw. Voor het festival worden 10 voorstellingen gemaakt 

door jongeren tussen de 13 en 26 jaar en uitgewerkt door jonge makers. Naast de 

voorstellingen zal ook een workshopluik worden uitgewerkt voor het festival. OPENDOEK vzw 

wil op die manier meer speelkansen bieden aan jonge theaterliefhebbers, een podium creëren 

voor jonge makers en ontmoetingen genereren tussen verschillende makers, spelers en 

publiek. Dit alles in het kader van talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering voor het 

amateurtheater . 

 
Aanmelden voor het festival kan op drie verschillende manieren (voorwaarden en toelichting 

verderop).  

1. Als jonge maker met een idee voor een voorstelling  

2. Als jongerengroep (dit kan een nog-niet bestaande groepering van individuen zijn) die 

onder de begeleiding van een jonge maker uit punt 1 een voorstelling willen maken.  

3. Als jongerengroep met eigen jonge maker.  

2. DOELSTELLINGEN 

2.1. Het bieden van podiumkansen aan jonge makers en theatergroepen voor jongeren  

 

2.2. Het organiseren van het jongerenfestival met de volgende ingrediënten:  

-  De programmatie van maximum 10 nieuwe voorstellingen verspreid over 3 dagen.  

- De organisatie van festivalactiviteiten waaronder nagesprekken, workshops en andere 

randactiviteiten.  

 

2.3. Het festival focust op ontmoeting tussen verschillende theaterjongeren, jonge makers 

en het publiek.  

Theatergroepen worden verwacht elkaars voorstellingen bij te wonen om ontmoetingen 

tussen verschillende theaterjongeren te genereren. Verder hebben ook de workshops als doel 



  

 

ontmoetingen met het publiek en met andere makers te stimuleren. Groepen die aan het 

festival deelnemen verspreiden zich om die reden bij voorkeur over verschillende workshops.  

 

2.4. Het festival is bedoeld voor en door jongeren  

In de organisatie van het festival wordt, ook wat betreft het publiek, gericht op een jonge 

doelgroep (13-26). Dit komt niet alleen terug in de programmatie, alsook in de organisatie van 

het festival worden jongeren betrokken. Tenslotte zal deze doelgroep ook ingezet worden 

voor de communicatie van het eigenlijke festival.  

 

2.5. Feedback  

Zowel de makers als de spelers ontvangen na afloop van het festival een feedbackverslag van 

een professioneel team ten laatste één maand na afloop van het festival. Het professionele 

team bestaat gedeeltelijk uit een aantal mensen van het selectiecomité, aangevuld met 

externen die nog niets over de voorstellingen weten. Het verslag bevat een geargumenteerde 

en onderbouwde analyse van de voorstelling.  

3. SELECTIEPROCEDURE  

Om partijdigheid te voorkomen zullen mensen uit het selectiecomité die een persoonlijke of 

professionele band hebben met de maker of groep niet mee beslissen over de het dossier in 

kwestie.  

 

3.1. Voor makers 

Makers (of teams van makers) komen in aanmerking indien ze jonger zijn dan 30 of maximaal 

2 regie-ervaringen (theatervoorstellingen) hebben.  

In een eerste ronde kunnen alle geïnteresseerden zich aanmelden met een nieuwe creatie aan 

de hand van het formulier in bijlage 1. Daarin lichten ze hun idee of concept toe, hun manier 

van aanpak en enkele praktische zaken. Het moet gaan om een nieuw concept, hernemingen 

van eerdere voorstellingen komen met andere woorden niet in aanmerking. Een bestaande 

tekst gebruiken in een nieuw concept kan wel. Het festival staat verder open voor alle genres. 

Makers die zich willen aanmelden met groep wenden zich tot het formulier in bijlage 3. De 

deadlines hiervan lopen gelijk.  



  

 

Op basis van de schriftelijke aanmeldingen maakt het selectiecomité (bestaande uit 

professionelen en amateurs, en waarvan een derde jonger dan 30) een selectie van makers 

die doorstoten naar de tweede ronde. De deadline voor de schriftelijke aanmeldingen is 

zondag 2 juni. De selectie wordt kenbaar gemaakt op donderdag 1 augustus.  

 

De makers die geselecteerd worden voor de tweede ronde worden uitgenodigd voor een 

pitchmoment. Ze krijgen dan de kans om hun idee live voor te leggen aan het selectiecomité 

en vragen van hen te beantwoorden. Dit pitchmoment gaat door zaterdag 31 augustus 2019. 

Het selectiecomité let zowel op de originaliteit van de ideeën als op de uitvoerbaarheid ervan. 

Na de tweede ronde worden uiteindelijk max. 10 makers gekozen, deze worden bekend 

gemaakt op maandag 16 september, samen met de geselecteerde groepen.  

 

3.2. Voor groepen  

Groepen (minstens 2 spelers) kunnen zich aanmelden indien alle spelers tussen de 13 en 26 

jaar oud zijn. (Een kleine gastrol voor een speler die buiten deze grenzen valt is mogelijk). Deze 

groepen hoeven nog geen bestaande structuur te hebben. Als individu dien je zelf een groep 

te zoeken of te maken. 

 

Geïnteresseerde groepen kunnen zich aanmelden aan de hand van het formulier in bijlage 2. 

In het aanmeldformulier wordt gepeild naar de achtergrond en de ambities van de groep en 

naar praktische zaken. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 2 juni 2019. Groepen die zich 

willen aanmelden samen met een maker dienen het aanmeldformulier in bijlage 3 in te vullen.  

Op maandag 16 september wordt de selectie van max 10 groepen bekend gemaakt (evenveel 

groepen als makers). In de selectie wordt rekening gehouden met de ambities van de groep, 

maar ook de samenstelling en geografische ligging spelen een rol tijdens het matchen van 

groepen aan makers.  

 

Indien een groep geselecteerd is voor het festival dienen ze het lidmaatschap van OPENDOEK 

voor het seizoen 2019-2020 voor de aanvang van de repetities in orde te brengen.  



  

 

4. TRAJECT 

4.1. Repetities 

Zodra de selectie bekend is kunnen repetities starten. Deelnemende groepen verbinden zich 

er toe een repetitielocatie en voldoende contactmomenten te organiseren in overleg met de 

maker(s). De repetities mogen eender waar doorgaan. JongDOEK bezorgt de groepen en de 

makers na de selectie de nodige contactgegevens.  

 

4.2. Voorstellingen 

De voorstelling moet op première gaan op het festival, eerdere vertoningen voor publiek 

worden met andere woorden niet toegestaan. Verder moet het gaan om een avondvullende 

voorstelling. 1 maand na afloop van het festival mag de voorstelling door de groep opnieuw 

opgevoerd worden, altijd in overleg met de maker(s). Bij elke opvoering dient OPENDOEK vzw 

ingelicht te worden en het festival vermeld te worden in de communicatie omtrent de 

voorstelling.  

Het festival kan voor sommige voorstellingen een doorgang zijn naar andere festivals van 

OPENDOEK vzw. Kwaliteit kan van hieruit worden gescout en gepromoot.  

 

4.3. Onkostenvergoeding 

Voor de uitwerking van de voorstelling dienen alle projecten (= combinatie groep en maker) 

een begroting in. Deze som kan gebruikt worden voor klein materiaal, auteursrechten (indien 

van toepassing), specifieke technische benodigdheden die buiten de scope van het festival 

vallen, coaching bij OPENDOEK, onkostenvergoeding (vervoer), …  

De communicatie over het festival en de geselecteerde voorstellingen, omkadering, licht en 

geluid worden voorzien door OPENDOEK vzw.  

5. EIGENLIJKE FESTIVAL 

5.1. Locatie  

Het festival zal doorgaan in de regio Brabant-Oost.  

 

 

 



  

 

5.2. Data 

Het festival gaat voor de eerste keer door in 2020 en zal plaatsvinden tijdens een weekend 

(vrijdagavond-zondagavond) tussen 20 augustus en 20 september. De exacte datum wordt 

zodra gekend gecommuniceerd aan alle groepen en makers die op dat moment in de running 

zijn, tot dan worden ze verwacht de volledige periode vrij te houden.  

 

5.3. Communicatie 

Alle projecten (= groep + maker) verbinden zich er toe de communicatie omtrent het festival 

mee te verspreiden. Dit in de vorm van sociale media en eventueel drukwerk.  

 

5.4. Omkadering 

Geselecteerde groepen verbinden zich ertoe het hele festival aanwezig te zijn en ook naar 

voorstellingen van andere groepen te gaan kijken en erover in gesprek te gaan. In de 

voormiddag worden aan alle deelnemers ook gratis workshops aangeboden. Geselecteerde 

groepen zullen in de aanloop naar het festival bevraagd worden over de gewenste inhoud van 

deze workshops.  

 

5.5. Publieksprijs 

Tijdens het festival wordt een publieksprijs verkozen door de aanwezigen. Aanwezigen 

kunnen een stem uitbrengen indien ze minstens 60% van de voorstellingen hebben gezien. De 

prijs wordt op het einde van het festival, ter plaatse, uitgereikt.  

 

6. CONTACT 

Bij vragen over dit reglement of het festival kan je terecht bij Liza van JongDOEK.  

 

Liza Renders  

tel.  +32 3 206 74 84 

gsm.  +32 479 49 64 72 

liza.renders@opendoek.be 



  

 

7. OVERZICHT DATA  

20 september tot 20 oktober 2020  Max 1 maand na het festival ontvangen makers en 

spelers een feedbackverslag 

20 augustus tot 20 september 2020   Periode waarin festivalweekend valt  

September 2019 – augustus 2020  Repetitie / maak periode  

Maandag 16 september 2019  Bekendmaking selectie projecten (maker&groep) 

Zaterdag 31 augustus 2019   Pitchmoment makers “tweede ronde” 

Donderdag 1 augustus   Bekendmaking selectie eerste ronde makers 

Zondag 2 juni 2019  Deadline aanmelden voor makers “eerste ronde” 

en groepen 

Maandag 15 april 2019  Deadline insturen naam festival (cf magazine en 

social media JongDOEK) 

 


