Charlois Open Up Songfestival

Inschrijfformulier jeugd 8 t/m 15 jaar
Voor- en achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Ervaring: geen / wel namelijk………….
De locatie in Charlois en de voorronde waar mijn voorkeur naar uitgaat:
Eerste en tweede voorkeur aangeven!
☐ Huis van de Wijk Huis van Carnisse, Texelsestraat 18, 3083 PW Rotterdam
Woensdag 8 april 2020 van 14.00 tot 16.30 uur. Keuze:
☐ Huis van de Wijk het Middelpunt, Slinge 250, 3085 EX Rotterdam
Woensdag 15 april 2020 van 14.00 tot 16.30 uur. Keuze:
☐ Huis van de Wijk Millinxparkhuis, Millinxstraat 69, 3081 PE Rotterdam
Woensdag 22 april 2020 van 14.00 tot 16.30 uur. Keuze:
☐ Huis van de Wijk De Nieuwe Nachtegaal, Tante Sjaar, ingang restaurant Albatroslaan Rotterdam
Datum volgt in april 2020 van 14.00 tot 16.30 uur. Keuze:
Dit zijn mijn nummers tijdens de voorronde (titel en naam performer):
1.
2.
Mijn geluidsdrager (alleen instrumentaal) met de twee nummers breng ik mee op: usb-stick, IPhone, of
minidisk.
Door inschrijving en ondertekening van dit formulier geeft u aan het reglement gelezen te hebben en akkoord
te gaan.
Bovengenoemde verklaart de gegevens naar waarheid en alle eerlijkheid te hebben ingevuld.
Handtekening van je ouder(s)/begeleider(s)
Naam:
Handtekening:
……………………………………………….
Lever het formulier met het inschrijfgeld van € 2,50 in bij een van de deelnemende Huizen van de Wijk in of
stuur het formulier getekend voor 20 maart per mail naar info@songfestivalcharlois.nl Het inschrijfgeld kunt u
overboeken op rekeningnummer: NL36INGB0007443734 t.n.v. St. Mens Centraal o.v.v. de naam van de
deelnemer.
Niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. U ontvangt z.s.m. een bevestiging van
ons.

Informatie en reglement Charlois Open Up Songfestival 2020
dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Rotterdam
Het Charlois Songfestival staat open voor deelnemers van alle leeftijden uit alle genres:
van rap tot hip-hop, van klassiek tot pop, van musical tot rock.
Deelnemers die in Charlois- Rotterdam e.o. wonen hebben voorrang bij het inschrijven.

CHARLOIS OPEN UP SONGFESTIVAL (COUS)
VOORRONDEN JEUGD:
• Woensdag 8 april:
• Woensdag 15 april:
• Woensdag 22 april:
• 4e voorronde:

Registratie:
13.00u
13.00u
13.00u
?

Start:
14.00u
14.00u
14.00u
?

Einde:
16.30u
16.30u
16.30u
?

Locatie:
Carnisse
Middelpunt
Millinxparkhuis
Nieuwe Nachtegaal

VOORRONDEN VOLW.:
• Zaterdag 11 april:
• Donderdag 16 april:
• Vrijdag 17 april:
• 4e voorronde:

Registratie:
19.30u
19.30u
19.30u
?

Start:
20.00u
20.00u
20.00u
?

Einde:
23.00u
23.00u
23.00u
?

Locatie
Kroon op Zuid
Toksjoo op Zuid - LISA
Spartaan’20
?

HALVE FINALE JEUGD:
• Koningsdag:

Registratie:
12.30u

Start:
13.00u

Einde:
16.00u

Locatie:
Kasteel van Rhoon

HALVE FINALE VOLW.:
• Zaterdag 2 mei:

Registratie:
19.00u

Start:
20.00u

Einde:
23.00u

Locatie:
Courzand

FINALE JEUGD/VOLW.:

Registratie:

Start:

Einde:

Locatie:

De finale vindt plaats in/rond het weekend van 9/10 mei op een toplocatie!
Finale en de prijzen:
▪ 1e prijs volwassenen: € 300
▪ 2e prijs volwassenen: € 200
▪ 3e prijs volwassenen: € 100
▪
▪
▪

1e prijs jeugd t/m 15 jaar: € 200
2e prijs jeugd t/m 15 jaar: € 100
3e prijs jeugd t/m 15 jaar: € 50

Naast de geldprijzen zijn er voor de winnaars nog meer mooie prijzen waarover wij nog druk in
onderhandeling zijn, dus nog onder voorbehoud:
- Voor iedere deelnemer is er een aandenken
- Bekers voor de winnaars van elke ronde
- Optreden in het Oude Luxor op 16 mei
- Optreden op het grote podium van Eurovision Village op de Rottekade
- Opnemen van een CD, Workshops

Charlois Open Up Songfestival is mede mogelijk gemaakt door

Inschrijving
Met het inschrijfformulier schrijf je je in voor één van de voorrondes in april 2020. Als deelnemer
dien je je bij inschrijving beschikbaar te houden voor alle genoemde data en natuurlijk ook de (halve)
finaledatum. Het aantal plaatsen is beperkt. Een eventuele voorselectie van deelnemers alsmede de
indeling van het programma en de volgorde van optreden is voorbehouden aan de organisatie. Het
inschrijfformulier is te vinden op www.songfestivalcharlois.nl
Inschrijven onder de 18 jaar kan alleen met toestemming van ouders/begeleiders.
De kosten voor inschrijven zijn € 2,50 voor de jeugd en € 5,00 voor de volwassenen. Na ontvangst
van de bevestiging dat je mee kan doen maak je dit geld over op rekeningnummer
NL36INGB0007443734 t.n.v. St. Mens Centraal o.v.v. de naam van de deelnemer. Het inschrijfbedrag
moet voor 20 maart op de rekening staan.
Bij eventuele verhindering van de kandidaat vindt geen restitutie plaats!
Het inschrijfformulier voor de jeugd mag ook ingeleverd worden, samen met het inschrijfgeld, bij een
van de deelnemende Huizen van de Wijk maar kan ook, net als voor de volwassenen, digitaal
verstuurd worden naar info@songfestivalcharlois.nl
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 maart 2020. Je hoort zo snel mogelijk op welke datum je bent
ingedeeld, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met jouw voorkeur!
Wijze van optreden
Iedere deelnemer zingt in de voorronde twee liedjes van maximaal 4 minuten per nummer. Het is
toegestaan om in de voorronde een ander optreden te verzorgen oftewel andere nummers te
zingen/spelen dan in de (halve) finale. Begeleiding via muziekband/usb/Ipod of akoestisch. Deelname
staat open voor duo’s, voor bands is geen plaats op de verschillende locaties! Bij twijfel, neem
contact op met de organisatie!
Alle deelnemers zitten tijdens de optredens van de andere kandidaten in de zaal. Je mag in
redelijkheid zoveel publiek meebrengen als je wilt, maar we zorgen er met elkaar voor dat het
optreden van andere deelnemers niet wordt verstoord.
Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent! Deelnemers dienen zich minimaal 30 minuten voor het
eerste optreden te melden bij de organisatie en overleggen de bevestiging van inschrijving. De
geluidsdragers kunnen direct ingeleverd worden bij de geluidsman. Voorzie ze van jouw naam en
nummer, je songs op de geluidsdrager in volgorde van jouw optreden! (1=,2=)
Technische informatie
▪ Controleer of je op het inschrijfformulier alle gegevens hebt ingevuld.
▪ De geluidsdrager met jouw muziek: zorg ervoor dat deze op een minidisk of usb/Ipod staat
en niet op een CD, DVD of Blu-Ray.
▪ Microfoons zijn beschikbaar en er is een geluidsman aanwezig.
▪ Als je een muziekinstrument meebrengt voor eigen begeleiding, geef dit dan ook aan op het
inschrijfformulier.
Jury en publieksstemmen
Tijdens de voorrondes bepaalt het publiek d.m.v. een stemformulier, welke deelnemer doorgaat naar
de volgende ronde. De stemformulieren worden bij aanvang uitgedeeld aan het publiek. Het gaat
hierbij om één deelnemer, de andere (halve) finalisten worden bekend gemaakt door de
professionele jury. Tijdens de finale beoordeelt de vakjury de deelnemers en wijst de winnaars van
de prijzen aan. De juryleden die op de website vermeld staan rouleren tijdens de rondes.
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Charlois Open Up Songfestival
Publiek
Entree tijdens de (voor)rondes is voor het publiek gratis. Omdat het publiek tijdens de voorrondes
mag stemmen, is het advies aan de deelnemers om zoveel mogelijk publiek mee te nemen.
Locatie en veiligheid
▪ Het is niet toegestaan alcoholische dranken of drugs mee te nemen of te gebruiken in de
locatie. Er mag binnen in de locaties niet gerookt worden, ook geen e-sigaretten.
▪ Huisdieren op de locaties zijn niet toegestaan m.u.v. geleidehonden.
▪ De locatie en de organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal en schade door
derden in het gebouw. Let dus op je eigendommen!
▪ De instructies en de aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd.

AVG: De organisatie gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het Charlois Songfestival.
Door inschrijving aan het Charlois Songfestival geeft u toestemming dat uw gegevens, foto’s en
filmpjes, gemaakt tijdens de voorrondes en de (halve) finale, gebruikt mogen worden door de
organisatie voor promotionele doeleinden voor, tijdens en na het Songfestival.
Natuurlijk is iedereen welkom om tijdens de andere voorrondes te komen kijken en vooral te
luisteren naar de deelnemers!
Meer informatie?
Organisatie: Ingrid Hoogstraten via e-mail info@songfestivalcharlois.nl

Charlois Open Up Songfestival is een onderdeel van het Stadsprogramma Host City
Rotterdam, Eurovision Song Contest 2020. Kijk voor het complete programma op
www.openuptorotterdam.eu
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