VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING/DEELNAME AAN RONDJE CULTUUR

Inleiding
Op zondag 11 september 2022 wordt door de Culturele Stichting Gemeente Brummen (CS) voor en
door de bewoners van de gemeente Brummen een gratis cultureel evenement in de buitenlucht
georganiseerd onder de naam Rondje Cultuur. Het doel is om het culturele leven weer te laten
opbloeien na de lange gedwongen pas op de plaats. De CS heeft Mood Concepts uit Eerbeek
gevraagd om te assisteren bij de productie en uitvoering van dit evenement.
1. Wie kunnen er aan dit evenement meedoen? De CS heeft de volgende criteria vastgesteld:
a. Iedereen die een artistieke voorstelling op een buitenpodium kan laten zien/horen, zoals muzikale
uitvoering, dans, literaire voordracht, toneel, film, cabaret etc. Aan de aangemelde artiesten zal
mogelijk een presentatie worden gevraagd van hun uitvoering middels een video of YouTube
filmpje.
b. De uitvoerenden zijn woonachtig of geboren in de gemeente Brummen. Ook zij die gedurende
langere tijd woonachtig zijn geweest in de gemeente Brummen kunnen zich aanmelden.
c. Elke deelnemer van een door de CS gesubsidieerde werkgroep.
2. Hoe komt de selectie uit de aangeboden uitvoeringen tot stand?
a. Het Dagelijks Bestuur van de CS in samenspraak met Mood Concepts zal een keuze maken uit de
aangeboden producties, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod.
Over de beslissing van de selectiecommissie kan niet worden gecorrespondeerd.
b. Het selectieteam, (Dagelijks Bestuur CS en Mood Concepts) bepaalt de programmering en zal,
indien mogelijk, rekening houden met de wensen van de artiest.
3. Publiekstrekker(s)
a. De lokale artiesten spelen de hoofdrol in het Rondje Cultuur. Om te zorgen dat zij voor een zo
groot mogelijk publiek kunnen spelen/optreden, wil de CS, indien mogelijk gesponsord, één of
twee nationale publiekstrekkers contracteren. Voor deze publiekstrekkers zijn de hier beschreven
selectiecriteria niet van toepassing.
4. Kosten/aansprakelijkheid
a. De geselecteerde artiesten ontvangen geen financiële bijdrage voor hun deelname. Mochten zij
kosten moeten maken die direct verband houden met dit evenement dan dienen zij dit bij hun
aanmelding kenbaar te maken. De CS zal na overleg besluiten of deze kosten zullen worden
vergoed.
b. De CS acht zich op generlei wijze aansprakelijk voor geleden schade of kosten wanneer het
evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden geen doorgang zal vinden.
5. Algemeen
a. De CS behoudt zich het recht voor om na een zorgvuldige belangenafweging af te wijken van
bovenstaande voorwaarden.
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