Mechelen Kinderstad zkt. Kleine stadsartiest
Laat je talent los tijdens onze talentenjacht!
1. Op zondag 15 december 2019 organiseert Mechelen Kinderstad een talentenjacht met
als doel het vinden van de “Kleine Stadsartiest”. Deze talentenjacht zal plaatsvinden in
zaal Moonbeat.
2. De Talentenjacht heeft als doel om alle Mechelse Kinderen tussen 5 en 12 jaar
hun talent te laten tonen aan de buitenwereld.
3. De Kleine stadsartiest zal verkozen worden voor een periode van 2 jaar (start december
2019). Tijdens deze 2 jaar zal “De Kleine stadsartiest”, onder begeleiding van Mechelen
Kinderstad en in samenwerking met de Kinderraad, de kans krijgen zijn of haar talent
verder te ontplooien.
4. “De Kleine stadsartiest” zal tijdens zijn of haar aanstelling minstens 1 project, met
ondersteuning van Mechelen Kinderstad en Kinderraad, realiseren om zijn of haar talent
tentoon te stellen in Mechelen. Dit project wordt opgesteld na overleg tussen Mechelen
Kinderstad, “De kleine stadsartiest” en de ouders van “De kleine Stadsartiest”.
5. “De Kleine stadsartiest” zal tijdens zijn of haar aanstelling 1 project doen in
samenwerking met de (volwassen) stadsartiest van stad Mechelen (start september
2019)
6. Alle inzendingen zijn welkom, op voorwaarde dat de act/het talent live getoond kan
worden in een tijdsspanne van minder dan 3 minuten.
7. Deelname van dieren tijdens de act is verboden.
8. Structurele aanpassingen aan het podium zijn niet toegestaan.
9. Aan de talentenjacht kan zowel solo als in groep deelgenomen worden. Bij solodeelname dient de deelnemer woonachtig te zijn in Mechelen en jonger dan 12 jaar. Bij
groeps-acts dient ¾ van de groep woonachtig te zijn in Mechelen en dienen alle
deelnemers jonger te zijn dan 12 jaar.
10. Solo-deelname sluit bijkomende deelname in een groeps-act uit. Deelname in een
groeps-act sluit een solo-deelname uit. Men mag maar 1x deelnemen.
11. De winnende act in elke leeftijdscategorie wordt gekozen door een vakjury, bestaande
uit mensen met relevante ervaring, aangevuld met een jury van leden van de
Kinderraad (wiens stem adviserend werkt naar de vakjury toe).
12. Tot 25 november 2019 kan iedereen zijn/haar inschrijving bezorgen aan Mechelen
Kinderstad, per post (Mechelen Kinderstad, Grote Markt 21, 2800 Mechelen) als digitaal
(kinderstad@mechelen.be). Het inschrijvingsformulier kan teruggevonden worden op
www.mechelenkinderstad.be
13. Op 30 november 2019 krijgen de ingeschreven deelnemers specifieke details
over het tijdstip waarop ze aanwezig dienen te zijn.
14. Mechelen Kinderstad voorziet een podium met bijhorende licht- en geluidsinstallatie.
Deelnemers dienen (indien nodig) zelf hun eigen muziek te voorzien op cd (voorkeur) of
digitaal via usb-stick.
15. De organisator (stad Mechelen) heeft het recht om kwetsende, politieke, religieuze of
aanstootgevende acts te weren van deelname.

16. In geval van betwistingen over zaken die niet in het reglement voorkomen, wordt een
beslissing genomen door stad Mechelen. Stad Mechelen kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor onvoorziene veranderingen buiten haar wil om.

