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Reglement van het
Festival van het Amateurtheater

A – Algemene punten en doelstelling
Artikel 1

Het Festival van het amateurtheater is een tweejaarlijkse organisatie van de vzw Gama met
medewerking van het stadsbestuur van Gent.

Artikel 2
Het huidige reglement vervangt alle voorgaande, ooit door het stadsbestuur van Gent
uitgeschreven reglementen.

Artikel 3

Het festival van het amateurtheater wil een manifestatie zijn waarop de geselecteerde
gezelschappen kwalitatief hoogstaande voorstellingen brengen van het voorbije seizoen

Artikel 4

De deelname aan het Festival is voorbehouden aan de door het stadsbestuur van Gent erkende
amateurgezelschappen.

B – Organisatie en inschrijving
Artikel 5

De erkende Gentse amateurtheatergezelschappen zullen op het einde van het seizoen
schriftelijk uitgenodigd worden tot deelname aan het Festival van het daaropvolgende jaar.

Artikel 6

De organisatie van het Festival verloopt in twee fasen
In een eerste fase, de preselectie, zal een selectiecomité een maximum van zes producties
selecteren uit de kandiderende gezelschappen.
De selectieperiode loopt over een theaterseizoen van 1 oktober tot 15 mei.
Tijdens de tweede fase, het eigenlijke Festival, zullen de geselecteerde gezelschappen met hun
productie aantreden.

Artikel 7
De amateurgezelschappen kunnen slechts met één productie per seizoen deelnemen aan de
preselectie van het Festival. Uiterste inschrijvingsdatum is 15 september. De inschrijving moet
toekomen op het secretariaat van Gama.
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De kandiderende gezelschappen brengen het secretariaat uiterlijk tegen 15 september op de
hoogte van de speeldata en locatie van de vertoningen, van de titel van het werk en de naam
van de auteur.

Artikel 8

Elk gezelschap onderschrijft de verplichting om bij selectie door het selectiecomité, deel te
nemen aan het eigenlijke festival van het amateurtheater dat zal plaatsvinden tussen half
september en begin oktober volgend op seizoen waarin geselecteerd werd.

C – De preselectie
Artikel 9

Het selectiecomité wordt door de kandiderende gezelschappen samengesteld. Ieder
kandiderend gezelschap kan 1 lid afvaardigen in dit comité.

Artikel 10

Het selectiecomité behoudt zich het recht voor de verdere selectiecriteria vast te leggen. Binnen
het selectiecomité wordt 1 secretaris aangeduid.

Artikel 11
De leden van het selectiecomité zullen, individueel of gezamenlijk, tussen 1 oktober en 15 mei
de ingeschreven producties op locatie gaan beoordelen. Zij krijgen vrije toegang tot de
voorstelling. Ieder lid bezorgt een korte evaluatie aan de secretaris.

Artikel 12

Voor 30 mei selecteert het comité de producties die aan het eigenlijke Festival zullen deelnemen.
De geselecteerde gezelschappen worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 13
De geselecteerde gezelschappen zorgen zelf voor de administratieve en financiële
verplichtingen inzake auteursrechten. Ten laatste drie weken na de bekendmaking van de
selectie bezorgen zij een bewijs van toelating tot opvoering aan het secretariaat van Gama.
Eveneens dient het secretariaat van Gama onmiddellijk verwittigd te worden indien een
gezelschap wegens gegronde reden niet kan deelnemen aan het Festival.

Artikel 14

In geval van selectie moet met de geselecteerde productie worden deelgenomen.

Artikel 15

Er is geen beroep mogelijk tegen de selectie of afwijzing.
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D – Het Festival
Artikel 16

Vzw Gama kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich voordoen in het
kader van het Festival van het amateurtheater

Artikel 17
De voorstellingen vinden plaats tweede helft september, begin oktober. De deelnemende
groepen maken de scène onmiddellijk na hun vertoning vrij.

Artikel 18

De opbrengst van de kaartenverkoop gaat integraal naar vzw Gama. Voor de effectieve
deelname aan het Festival wordt aan de kringen een redelijke vergoeding aangeboden,
vastgelegd door de Raad van Bestuur van Gama.

Artikel 19
Vzw Gama voorziet dat alle vertoonde producties in het eigenlijke Festival een waardevolle
evaluatie krijgen.

Artikel 20

Alle onvoorziene gevallen, betwistingen en klachten worden door de Raad van Bestuur van
Gama behandeld en beslecht. Deze dienen binnen een redelijke termijn aan het secretariaat van
Gama te worden meegedeeld.
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