Informatie voor deelname aan het

36ste CONCOURS DE LA CHANSON 2020
Uiterste inzenddatum: 15 december 2019
1. Het Concours de la Chanson is een OPEN zangwedstrijd in de Franse taal
voor amateurs en (semi-) professionals.
2. De kandidaten moeten de Nederlandse nationaliteit hebben of woonachtig
zijn in Nederland of woonachtig in een Nederlandstalig gebied, bijv. Vlaanderen.
3. Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op de site van het Concours de
la Chanson : www.concoursdelachanson.nl
4. Een eigen filmopname of YouTube-filmpje van de uitvoering ontvangen we graag
samen met het inschrijfformulier.
5. Na selectie zullen kandidaten uitgenodigd worden voor de audities.
6. Op de audities wordt live gezongen, met of zonder begeleiding, eventueel met
gebruik van een instrumentale playback CD. Een keyboard/piano is aanwezig bij de
audities, een piano bij de uitvoering in het theater.
7. Op de audities worden 3 chansons gezongen waaronder minimaal 1 chanson
van een artiest geboren na 1-1-1985 (zie voorbeeldlijst artiesten of wikipedia.fr).
In plaats hiervan mag ook eigen werk gezongen worden.
De duur van een titel mag niet langer zijn dan 3’30mn per chanson.
Op de audities kan gevraagd worden om de titels in te korten.
8. Voor de Finale worden door de jury 2 chansons geselecteerd.
9. De finalisten zorgen voor een digitale foto voor het programmaboekje en een
korte biografie voor de presentator.
10. Vooraf aan de Finale in het theater worden de repetities gehouden, die niet
langer mogen duren dan een kwartier per finalist.
Toegestaan is een maximale begeleiding van 4 musici.
Finalisten worden één uur vóór de repetities in het theater verwacht.
Broodjes, frisdrank, water, koffie en thee worden aangeboden in de kantine achter
de coulissen die alleen toegankelijk zijn voor de artiesten.
11. De Finale vindt plaats in theater Diligentia te Den Haag op zondag 15 maart 2020
tussen 14.30 en 18.00 uur ’s middags.
12. Finalisten gaan akkoord met film- en geluidsopnames van de uitvoering.
13. Reiskosten en begeleiding zijn voor rekening van de finalisten.
14. Een winnaar kan slechts voor één Prijs in aanmerking komen.
15. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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