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Reglement
Deelnemen aan het Stiefkiekn kan in 2 verschillende categorieën. Onderstaand een overzicht per
categorie:
Kids
Deelnemen aan Stiefkiekn in de categorie Kids kan als je minimaal 8 en maximaal 15 jaar oud bent.
Elk jaar presenteer je een nieuwe act die nog niet eerder op Stiefkiekn heeft gestaan. Je treed
minimaal 1 keer per uur 30 minuten op (volgens schema).
Volwassenen
Deelnemen in de categorie volwassenen kan als je minimaal 16 jaar oud bent, je niet beroepsmatig
bezig bent met living statues. Elk jaar presenteer je een nieuwe act die nog niet eerder op Stiefkiekn
heeft gestaan. Je treed minimaal 1 keer per uur 30 minuten op (volgens schema).
Voor de Drentse Kampioenschappen Stiefkiekn Kids en Volwassenen is een vakjury samengesteld. De
jury legt in haar beoordeling de nadruk op Inhoud, Ambacht, Esthetische beleving en Entertainment.

Regels en voorwaarden bij deelname aan Stiefkiekn Westerbork
▪ deelname staat open voor professionals en amateurs.
▪ er is een categorie A voor kinderen van 8 t/m 15 jaar en een categorie B vanaf 16 jaar
en ouder.
▪ per act is er een onkostenvergoeding van € 50,00 voor de categorie A en een
onkostenvergoeding van € 175,00 voor de categorie B.
▪ Voor kleed- en wasruimte wordt gezorgd.
▪ Er is een deskundige jury die de levende beelden op een aantal nader te bepalen
punten gaat jureren (Ambacht, Ethiek en Act).
▪ Prijzengeld voor categorie A is € 125,00, € 65,00 of € 35,00.
▪ Prijzengeld voor categorie B is € 450,00, € 225,00 of € 100,00.
▪ Optredens vinden plaats tussen 12.00 uur en 16.30 uur, volgens het schema half uur
op / half uur af.
▪ Gebruik van een eigen sokkel is toegestaan.
▪ De prijsuitreiking is rond 16.45 uur in het centrum van Westerbork.
▪ Stuur bij opgave altijd een foto/video van de act mee. Zo kan het niveau van
Stiefkiekn worden bewaakt.
▪

▪

Opgave voor deelname kan alleen d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier moet opsturen/mailen voor 1 aug. 2021 voorzien van een foto van je act.
(www.stiefkiekn.nl/deelnemers/)
Tijdens het kampioenschap mag je geen reclame maken en je mag geen politieke of
religieuze uitingen. Als men dit wel doet, zal de organisatie de deelnemer diskwalificeren.

Met vriendelijke groet,
Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe

