
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
REGLEMENT JONG JAZZTALENT GENT  2014/2015 
 

1. Jong Jazztalent Gent is een wedstrijd waarin gezocht wordt naar een bestaande band die een 
bijzonder en ambitieus project wil realiseren.  De organisatie stelt een geldsom ter beschikking om dit 
project te realiseren.  Het project is een traject van maximaal 1 jaar dat in nauw overleg met de 
organisatie wordt gerealiseerd.  Het project is vrij te kiezen door de band; gastmusici, budget voor 
arrangementen, opnames,…. De wedstrijd is een initiatief van Gent Jazz Festival in samenwerking met 
brouwerij Duvel Moortgat. Alle partners van Jong Jazztalent Gent vormen mee het gezicht van de 
wedstrijd. Jong Jazztalent tracht het jazzleven bij jong musici te stimuleren en in het bijzonder de 
kwaliteit van het improviserend musiceren.  
  

2. De wedstrijd wordt bekendgemaakt via website en nieuwsbrieven, alsook via ad valvae in de diverse 
conservatoria en jazzcentra. 
 

3. Inschrijving - Criteria 
a. Enkel bands in het jazz-genre kunnen zich inschrijven.  
b. Alleen bestaande bands kunnen deelnemen. 
c. Een groep of band kan in gelijk welke vorm deelnemen: solo/duo/trio/kwartet/…. 
d. Inschrijving dient te gebeuren ten laatste op 15 maart 2014 (poststempel dient als bewijs). 
e. Elke inschrijving bevat een creatief voorstel van een project met een toegevoegde waarde 

voor de band. Het traject duurt maximaal één jaar en eindigt met een concert op Gent Jazz 
Festival. 

f. De inschrijving bevat tevens een demo van minimaal 4 nummers, een biografie van de groep 
en de geboortedata van de muzikanten. 

g. De maximumleeftijd van de musici is 30 jaar.  Er kan een uitzondering gemaakt worden voor 1 
muzikant van de band. 

h. Bij elke inschrijving hoort ook een contactpersoon onder de vorm van naam, volledig adres, 
telefoonnummer en e-mailadres.   

i. De inschrijving wordt gestuurd naar het wedstrijdsecretariaat, Jazz en Muziek vzw, 
Abrahamstraat 15, 9000 Gent, ter attentie van Kevin Devos. 
 

4. Selectie - Jury 
a. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury. 
b. Er wordt slechts 1 laureaat gekozen. 
c. De laureaat wordt niet noodzakelijk gekozen uit de inzendingen. 

 
5. Laureaat 

a. De winnaar van Jong Jazztalent Gent is steeds de volledige band.  Binnen de band wordt geen 
prijs gegeven aan een individuele muzikant. 

b. De laureaat legt het project af in de opgegeven bezetting bij de inschrijving. 
c. Een winnaar kan slechts eenmaal in zijn carrière Jong Jazztalent Gent winnen. 

 
6. Prijs 

a. Er wordt een maximaal bedrag van 10 000 euro ter beschikking gesteld om het project te 
realiseren.  

b. Bij het project behoort een concert op Gent Jazz Festival 2015. 
c. De gage voor het concert op Gent Jazz Festival is inbegrepen in het totale bedrag dat ter 

beschikking wordt gesteld (300 euro x aantal muzikanten). 
d. Het project kan uit verschillende elementen bestaan: opnames, gastmusici, arrangementen, 

… 
e. Het project wordt afgelegd in nauw overleg met de organisatie.  


