
 
 
Reglement Gouden Meeuw seizoen 18-19 
 

1. Organisatie 
 
Gouden Meeuw is een organisatie van de West-Vlaamse regio’s van OPENDOEK: Brugge-
Roeselare, Ieper-Diksmuide, Kortrijk-Waregem en Kust. Het evenement staat open voor alle 
amateurgezelschappen gevestigd in één van deze regio’s. 
 

2. Stukkeuze en bezetting 
 
Genre, bezetting en taalgebruik zijn volledig vrij. Het gekozen stuk dient avondvullend te zijn. 
Het evenement richt zich tot het amateurtheater. Deelname van professionele acteurs is 
beperkt tot 1 per productie maar ze kunnen niet genomineerd noch gelauwerd worden. 
Beroepsregisseurs zijn toegelaten maar kunnen ook niet genomineerd noch gelauwerd 
worden. 

 
3. Periode en aantal 

 
- De periode van de voorstellingen die in aanmerking komen, loopt van 1 september 2018 

tot 31 mei 2019, onderverdeeld in twee sessies. 
Sessie 1: van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018 
Sessie 2: van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2019. 

- Per sessie worden 15 inschrijvingen aanvaard. 
 

4. Inschrijvingen en formulieren 
 
- De inschrijvingen voor de eerste sessie dienen binnen te zijn tegen uiterlijk 25 augustus 

2018, voor de tweede sessie tegen uiterlijk 1 december 2018. 
- De inschrijving gebeurt enkel met het daarvoor opgestelde formulier. Het 

inschrijvingsformulier wordt via email gestuurd naar de coördinator van de ‘Gouden 
Meeuw’ – Gino Bruneel  goudenmeeuw@opendoek.be  
Na het aanleveren van een correct ingevuld inschrijvingsformulier  met de nodige 
bijkomende documenten (één tekstboekje van het op te voeren werk, beknopte 
voorstelling van de groep, rolverdeling en korte inhoud van het stuk) wordt de deelname 
bevestigd. 
 
Bij meer dan 15 inschrijvingen per sessie zullen de organisatoren volgens gradatie van 
voorrang de deelnemende groepen bepalen: 

a. Groepen die nog nooit aan de wedstrijd hebben deelgenomen 
b. Groepen die eerder hebben deelgenomen maar langer geleden dan vorig seizoen 
c. Groepen die vorig seizoen hebben deelgenomen. 
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Ingeval er meer dan 15 inschrijvingen overblijven na het toepassen van de 
voorrangsregel zullen de kandidaten gerangschikt worden per datum en uur van 
ontvangst van de inschrijving. 

 
5. Auteursrechten 

 
De auteursrechten blijven ten laste van de deelnemende groep. 
 

6. Herkenbaarheid OPENDOEK 
 
De deelnemende groepen zijn verplicht het logo van OPENDOEK op te nemen in alle 
communicatie in verband met de productie. Het logo kan gedownload worden van de 
website van OPENDOEK. 
 

7. Jurybezoek 
 
- De rondreizende jury bestaat uit maximum 10 leden waarvan er twee plus een 

verslaggever op de voorstelling aanwezig zijn. De jury stelt voor elke deelnemende groep 
een constructief verslag op, dat enkel aan de groep zelf wordt overhandigd. 
De juryleden mogen niet actief betrokken zijn bij de deelnemende productie. 
Een lid, van de werkgroep Gouden Meeuw, zal die avond verantwoordelijk zijn voor het 
goede verloop en zich bij de jury voegen. 
 
Voor het evenement 18-19 is de jury als volgt samengesteld: Nick Durivault   
Piet Lesage , Knarf Van Pellecom, Kurt Defrancq, Kobe Chielens, Steven Duyck, Debeyne 
Gino. (Deze lijst kan nog uitgebreid worden)  
 

- De jury komt de voorstelling ter plaatse bekijken. De plaats van opvoering is door de 
deelnemende groepen zelf te bepalen binnen het grondgebied van de vier voornoemde 
regio’s. 
 

- De coördinator meldt vooraf het aantal gratis te reserveren plaatsen aan de 
deelnemende groepen met een maximum van 5.  
 

- De deelnemende groep voorziet een lokaal waar de jury in alle rust kan beraadslagen, 
tijdens de pauze en na de voorstelling. Zij voorzien tevens één programmaboekje per 
jurylid. 
 

8. Juryverslag 
 
Na de voorstelling kan de jury een gesprek vragen met een afvaardiging van de deelnemende 
groep (regisseur, acteurs of technieker). 
Binnen de twee maanden na het bezoek van de jury zal aan de voorzitter van de groep een 
juryverslag via mail toegestuurd worden.  Daarenboven hebben de groepen de mogelijkheid 
om, binnen de maand volgend op de verzenddatum van het verslag, een gesprek aan te 
vragen met de jury. 
 

9. Verdienstelijke prestaties 
 
 
Aan dit evenement zijn geen geldprijzen verbonden. Er kunnen één of meerdere 
verdienstelijke prestaties toegekend worden in volgende categorieën: 



- Verdienstelijke productie 
- Verdienstelijke mannelijke hoofdrol 
- Verdienstelijke vrouwelijke hoofdrol 
- Verdienstelijke mannelijke bijrol 
- Verdienstelijke vrouwelijke bijrol 
- Verdienstelijke regie 
- Verdienstelijk taalgebruik 
- Verdienstelijk totaal scènebeeld 
- Verdienstelijke grime en/of kostumering 
- Verdienstelijke licht- en/of geluidsregie 
- Verdienstelijk opkomend jeugdig talent 
- Verdienstelijke groepsprestatie 
 

10. Proclamatie 
 
De proclamatie met uitreiking van prijzen en nominaties vindt plaats op zondag 7 juli 2019  
tijdens het festival Spots op West in Westouter. 

 
 

11. Berichtgeving 
 
- De voorzitter van de deelnemende groepen worden door de coördinator via mail 

persoonlijk op de hoogte gebracht van de hen betreffende verdienstelijke prestaties 
zonder specificatie. 

- Deze verdienstelijke prestaties worden na uitreiking vermeld op de regionale info van de 
diverse regio’s op de website van OPENDOEK. 

 
12. Slotbepalingen 

 
- Door het inschrijven voor de het evenement verklaart de deelnemende groep zich 

akkoord met de integrale inhoud van dit reglement. 
- Over de besluitvorming van de jury is geen betwisting en correspondentie mogelijk. 
- Alle briefwisseling in verband met dit evenement dient gericht aan de coördinator van de 

werkgroep ‘Gouden Meeuw’: Gino Bruneel….. 


