
1. Algemeen  
Het kinderdansfestival is geen wedstrijd maar een podiumkans voor jonge dansers. 

1.1 Toepassingsgebied  

Dit reglement is van toepassing op het Kinderdansfestival dat op zondag 15 maart 2020 wordt georganiseerd 

door Dansgroep Chara in CC De Kaekelaar (Sint Cordulastraat 10, 2900 Schoten).  

1.2. Algemene voorwaarden 

 Het festival is specifiek toegespitst op jonge dansers: de leeftijd van de deelnemers mag variëren van 8 

jaar tot en met 13 jaar. 

 Elk deelnemend gezelschap brengt een dansstuk van maximaal 4 minuten. Verschillende genres zijn 

mogelijk (ballet, modern, hedendaags,…), met een vrije keuze van thema en muziek en minimaal 10 

dansers. 

 De inschrijvingswaarborg voor het kinderdansfestival bedraagt € 100 per dansstuk. Deze waarborg zal 

volledig worden teruggestort na de deelname en kan niet omgezet worden voor inkomkaarten. 

 Inkomtickets kunnen vanaf januari 2020 aangekocht worden aan € 11 per ticket via 

http://www.ticketwinkel.be. 

 Dansgroep Chara voorziet het nodige promotiemateriaal. 

 De deelnemende groepen hebben geen recht op publicatievergoeding en doen volledig afstand van 

rechten voor alle beeldmateriaal van repetities en voorstelling gemaakt door Dansgroep Chara. 

Dansgroep Chara respecteert hierbij de GDPR-wetgeving. 

 Dansgroep Chara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal. 

2 . Inschrijving  

2.1. Inschrijvingen  

Groepen die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden kunnen zich registreren op 

www.dansgroepchara.peepl.be door te klikken op ‘Registreren voor kinderdansfestival 2020’. Na de registratie 

krijg je het inschrijvingsdocument toegestuurd. We vragen om dat document ingevuld terug te mailen naar 

Dansgroep Chara (info@dansgroepchara.be). De inschrijvingen worden gesloten op 29 februari 2020. 

2.2. Praktisch 

Datum van de voorstelling:  zondag 15 maart 2020. 

Start voorstelling:   15 uur 

Geschat einde voorstelling:  18 uur 

Repetities:    zondagvoormiddag 15 maart 

Inkomkaarten:     www.ticketwinkel.be vanaf 1 novermber 2019 

3. Organisatie  

3.1. Technische faciliteiten 

De dansvloer is 13 meter breed en 8 meter diep. Er kunnen 403 toeschouwers in de zaal. Er wordt een 

kwalitatieve balletvloer geplaatst. Het podium kan van beide zijkanten worden betreden en er zijn coulissen. Er 

hangt ook een fond waarachter de dansers zich (stil en voorzichtig) naar de andere kant kunnen begeven. We 

vragen om de muziek mee te brengen op usb-stick en te zorgen voor een goede kwaliteit van opname. Om alles 

vlot te laten verlopen vragen we voor een beperkt aantal lichtstanden. Specifieke wensen moeten tijdig 

doorgegeven worden. Daarvoor sturen we je na inschrijving een technische fiche. 

3.2. Varia  

Gezien het grote aantal deelnemende groepen zal de kleedruimte beperkt zijn en zullen groepen een ruimte 

moeten delen. In de kleedruimte zal drinkwater voorzien worden. Iedere groep mag maximaal twee begeleiders 

meenemen. 
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