Tijdens de Gentse Feesten van 2017 organiseert vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz i.s.m.
Uitbureau Gent opnieuw het Podium van Muziekmozaïek op het Luisterplein. Daar kan je
genieten van steengoede jazz- en bigbandmuziek. Ook dit jaar kunnen jij en je groep erbij
zijn als deelnemer aan de wedstrijd Jazz!












De wedstrijd richt zich naar amateurmuzikanten en studenten van alle leeftijden die jazz
brengen.
Inschrijven kan enkel via vi.be. Elke deelnemende groep of muzikant stuurt 3
representatieve opnames van nummers en de gevraagde informatie in via de
wedstrijdmodule.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 31 maart 2017. Alle groepen die zich inschrijven
verklaren zich akkoord met dit reglement.
Winnaars van voorbije edities van de wedstrijd kunnen niet meer deelnemen.

Uit alle inzendingen via vi.be selecteert de organisatie 6 groepen die mogen optreden op
het Podium van Muziekmozaïek tijdens de Gentse Feesten, op 17, 18 of 19 juli 2017 op
het Luisterplein.
De optredens vinden plaats tussen 14.30 uur – 19 uur en duren 40 minuten, met een
korte op- en afbouw van 20 minuten. Wanneer de band niet klaar is binnen de
opbouwtijd, wordt de tijd van het optreden ingekort.
Alle geselecteerde groepen krijgen een vermelding in het officiële programma van de
Gentse Feesten en het Luisterpleinboekje.
Achteraf krijgen alle groepen schriftelijk een kwaliteitsvolle beoordeling en tips door
een professionele jury bestaande uit muzikanten en/of organisatoren uit de jazzscene.
Muziekmozaïek voorziet een professioneel en goed uitgerust podium, inclusief licht
en PA. De instrumenten (incl. versterkers) moeten door de groepen zelf worden
meegebracht. Een correcte technische fiche met podiumopstelling wordt op voorhand
door de groepen bezorgd. Voor het optreden is er een korte soundcheck voorzien.








De bands spelen tijdens de wedstrijd met maximum 1 vervanger.
Voor het optreden tijdens de finale is geen gage voorzien, wel worden vervoerkosten
terugbetaald (max. 2 auto’s per groep aan 0,30 euro/km).
Er is drank en fruit voor de deelnemende muzikanten en een ruimte om zich om te kleden
vlakbij het podium.
Er is parkeerplaats voor 1 voertuig per groep, tot maximum 19.00 uur. Vlak voor en na
het optreden kan je laden en lossen achter het podium.
Geluids- en beeldopnames die gemaakt worden tijdens de wedstrijd, kunnen door de
organisator vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
De band geeft de organisatie de toestemming om contactgegevens in de toekomst te
gebruiken voor intern gebruik en het doorsturen van informatie. Uiteraard kunnen de
kandidaten zich uitschrijven door een reply te sturen op deze mails.

De uiteindelijke winnaar gekozen door een professionele jury, wordt bekend gemaakt op
zaterdag 22 juli 2017 rond 19 uur en wint:




Een Jazzenede-clubconcert in 2017, aangeboden door Strandpaal 28 vzw (gage van
€ 120 per muzikant, met een maximum van € 400 + vervoersonkosten).
Een optreden op het Luisterplein tijdens de avondprogrammatie van de Gentse
Feesten in 2018 (gage van € 120 per muzikant, met een maximum van € 500 +
vervoersonkosten).
Aandacht via de kanalen van Muziekmozaïek en Jazzmozaïek.

Heb je vragen over de inschrijving via vi.be, contacteer dan vibe@poppunt.be.
Als je vragen hebt over de wedstrijd, kan je terecht op podium@muzmoz.be of via +32 2 532
28 38.
Het reglement werd opgesteld op 20 februari 2017.

Een organisatie in van vzw Muziekmozaïek in samenwerking met Poppunt & zijn
kansenplatform vi.be en Uitbureau Gent.
www.muziekmozaïek.be

