
 

Wie mogen er meedoen?  

Er zijn in totaal 10 plaatsen beschikbaar. Bij de plaatsing wordt, in volgorde van belangrijkheid, 

gekeken naar de volgende criteria: 

1. Theatergroepen en theaterinitiatieven komen uit de stad of de provincie Utrecht.  

2. Er wordt 1 plaats vrijgehouden voor nieuw talent. 

3. Voorstellingen die in première gaan tijdens het festival hebben voorrang.  

4. Er wordt 1 plaats vrijgehouden voor voorspraak van ZIMIHC. 

5. Daarna geldt het principe van volgorde van binnenkomst. 

 

Een en ander moet duidelijk uit het ingevulde deelnameformulier; een extra motivatie meesturen 

kan nuttig zijn. 

 

Overige deelname voorwaarden 

 Alleen volledig ingevulde formulieren, ingestuurd voor maandag 28 januari 2019 worden in 

behandeling genomen. 

 De deelnemende groepen hebben een spotlight op zimihc.nl. Hoe je een spotlight kunt 

aanmaken, is te vinden via http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-

kunsthuis-utrecht/. 

 Het inschrijfgeld is € 100,00 per groep.  

 Wanneer een deelnemende groep binnen een jaar na @ZIMIHC 2019 een theaterzaal huurt bij 

een van de drie ZIMIHC locaties krijgt deze groep € 100,- korting op de huurprijs.  

 De groep zal zich inspannen voor het bereiken van het publiek (en haar eigen achterban) door 

uitingen van het festival te delen via sociale media en gedrukt promotiemateriaal. 

 De voorstelling mag maximaal 30 minuten duren. Iedere groep is vrij in de indeling van hun tijd:   

o het mag een complete voorstelling zijn, of een scène uit daaruit of een collage. 

o Uitleg vooraf of tussendoor mag.  

o Bij overschrijding van het tijdslimiet volgt automatisch diskwalificatie. De groep maakt in 

dit geval geen kans meer op de geldprijzen. 

 De voorstellingen zijn in ZIMIHC theater Zuilen. 

 De voorstellingen worden gejureerd door een jury bestaande uit personen die professioneel met 

theater te maken hebben. 

 De uitslagen en prijsuitreiking zijn openbaar en mondeling op zaterdagavond 30 maart 2019.  

 De hoofdprijs voor de beste voorstelling is een bedrag van € 500,- en wordt uitgereikt door de 

jury. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 100,-.  

 De vakgenotenprijs (€ 250,-) wordt bepaald door de groepen onderling. Om hiervoor in 

aanmerking te komen moet de groep alle andere optredens zien en beoordelen. 

 Technisch staat er voor elke voorstelling een gelijke setting klaar bestaande uit: 1 front open 

wit, warm zijlicht en 2 tegens: 1 warm blauw en 1 koud blauw. In overleg met de techniek is er 

een mogelijkheid voor enkele speciaaltjes.  

 

Wie mogen er meedoen?  

Er zijn in totaal 8 plaatsen beschikbaar. Bij de plaatsing wordt, in volgorde van belangrijkheid, 

gekeken naar de volgende criteria: 

1. Theatergroepen en theaterinitiatieven komen uit de stad of de provincie Utrecht.  

2. Er wordt 1 plaats vrijgehouden voor nieuw talent. 

3. Voorstellingen die in première gaan tijdens het festival hebben voorrang. 

4. Er wordt 1 plaats vrijgehouden voor voorspraak van ZIMIHC. 

http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-kunsthuis-utrecht/
http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-kunsthuis-utrecht/


5. Daarna geldt het principe van volgorde van binnenkomst. 

 

Een en ander moet duidelijk worden uit het ingevulde deelnameformulier; een extra motivatie 

meesturen kan nuttig zijn. 

 

Overige deelname voorwaarden 

 Alleen volledig ingevulde formulieren, ingestuurd voor 15 januari 2019 worden in behandeling 

genomen. 

 De deelnemende groepen hebben een spotlight op zimihc.nl. Hoe je een spotlight kunt 

aanmaken, is te vinden via http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-

kunsthuis-utrecht/. 

 De inschrijving is gratis. 

 De groep zal zich inspannen voor het bereiken van het publiek (en haar eigen achterban) door 

uitingen van het festival te delen via sociale media en gedrukt promotiemateriaal. 

 De voorstelling mag maximaal 20 minuten duren. Iedere groep is vrij in de indeling van die tijd: 

o het mag een complete voorstelling zijn maar ook een scène uit een voorstelling of een 

collage. 

o Uitleg vooraf of tussendoor mag.  

o Bij overschrijding van het tijdslimiet volgt automatisch diskwalificatie. De groep maakt in 

dit geval geen kans meer op de geldprijzen. 

 De voorstellingen zijn in de foyer van ZIMIHC theater Zuilen. Daar is een klein podium met een 

zeer eenvoudige geluidsinstallatie en zeer simpel licht. Je bent vrij om je voorstelling daar of 

ergens anders in de ruimte te spelen. 

 De voorstellingen worden beoordeeld door het aanwezige publiek. 

 De uitslagen en prijsuitreiking zijn openbaar en mondeling op zaterdagavond 30 maart 2019.  

 De hoofdprijs voor de beste voorstelling is een bedrag van € 100,- 

 

http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-kunsthuis-utrecht/
http://www.zimihc.nl/veelgestelde-vragen/hoe-meld-ik-me-aan-bij-kunsthuis-utrecht/

