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1 Leeftijd

Elk groepslid moet op 31 augustus 2020 jonger dan 26 jaar zijn (geboren op 1 september 1994
of later). Bij deelname aan de halve finale moet dit via de identiteitskaart aangetoond worden.
Een groepslid ouder dan 26 jaar kan enkel toegelaten worden indien deze nog studeert in een
muziekopleiding in een conservatorium of gelijkgesteld voor minstens 20 studiepunten EN op 31
augustus 2020 jonger dan 30 jaar is (geboren op 1 september 1990 of later). Bij deelname aan de
halve finale moet dit aangetoond kunnen worden.

2 Inzendingen

Een groep mag nog geen voorgaande finale van JazzContest Mechelen gewonnen hebben. Elke
deelnemende groep moet een opname inzenden met daarop 2 nummers met een maximum speel-
duur van 15 minuten. Er moet 1 standard en 1 origineel werk bij zijn. Uit deze opnames worden
(anoniem) door een professionele jury 8 groepen geselecteerd voor de halve finale. De demo moet
ten laatste ingezonden zijn op 15 februari 2020, 23:59 uur. De demo kan ingezonden worden via
de website www.jazzcontestmechelen.be

3 Beschikbaarheid kandidaten

Om geselecteerd te worden moet de groep beschikbaar zijn om te spelen tijdens de halve finale op
zondag 22 maart 2020 en op de finale vrijdagavond 28 augustus 2020 te Mechelen.

4 Finales

In de halve finale moet een set van 20 minuten gespeeld worden, in de finale een set van 30 minuten.
Hier moet minstens 1 standard en 1 origineel werk bij zijn.

5 Verandering van groepsleden

De leden die spelen op de demo, moeten in principe ook dezelfde leden zijn die zullen spelen in
een eventuele halve finale en finale. Indien dit door overmacht niet kan, mag 1 lid van de groep
vervangen worden. Voor de vervanger gelden dezelfde restricties als voor de andere groepsleden
(controle via identiteitskaart). Groepen mogen gedurende de competitie niet worden uitgebreid.
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