
 

 

 

 

  

EAF2022 
r e g l e m e n t 
 
Situatie corona 

 Onderstaand reglement heeft als uitgangspunt dat EAF2022 in de reguliere vorm zal kunnen 

plaatsvinden. Mocht onverhoopt blijken dat een aanpassing van de vorm van het festival toch 

nodig is, dan zullen we hier zo spoedig mogelijk met alle partijen contact over opnemen.  

Algemeen 

 EAF2022 vindt plaats in de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 maart 2022 De precieze 
voorstellingsdagen zijn afhankelijk van het aantal deelnemende scholen.  
De voorstellingen spelen in de avonden. De montage vindt overdag op de eigen speeldag plaats.  

 Op maandag 17 januari 2022 om 17.00 uur is de kick-off van het festival. Deelname aan de kick-off 
is verplicht voor makers en deelnemers. 

 Iedere deelnemende school betaalt € 275,- inschrijfgeld voor deelname aan het festival. 

 Iedere deelnemende school betaalt daarnaast voor iedere deelnemer (spelers en jongerenjurylid) 
€ 12,50 deelnamekosten.  

 Iedere deelnemende school neemt ten minste honderd toegangskaarten á € 9,00 per stuk af. Deze 
toegangskaarten kan de school aan eigen publiek verkopen. 

 Iedere speler krijgt één passe-partout waarmee hij/zij toegang krijgt tot alle festivaldagen.   

 Iedere deelnemende school levert een jongerenjurylid aan. Hij/zij is iedere festivaldag aanwezig 
om alle voorstellingen te beoordelen.  

 Alle in dit reglement opgenomen bedragen zijn inclusief het van toepassing zijnde btw-tarief. 
 
Prijsbeleid toegangskaarten 

 EAF toegangskaart online verkoop    € 10,50  

 EAF toegangskaart online voorverkoop*   €   9,00 

 EAF passe-partout**      € 15,50 
NB: deze tarieven zijn van toepassing bij online verkoop. Bij verkoop van kaarten aan de deur worden 
bovenstaande tarieven verhoogd met € 1,50. 
 
* Voorverkoop is geldig t/m woensdag 9 februari 2022 
**Een passe-partout geeft toegang tot alle voorstellingen gedurende het festival. 
Een standaard toegangskaart geeft toegang tot één specifieke avond. 
 
Vrijkaarten 

 Iedere deelnemende school heeft de mogelijkheid om maximaal 4 vrijkaarten voor een gekozen 
voorstellingsdag te reserveren. Dit kan t/m vrijdag 4 maart 2021.



 

 

 

 

  

 
 
Huur (technisch) materiaal van Jeugdtheater Hofplein 
Jeugdtheater Hofplein biedt iedere school de mogelijkheid om diverse (technische) materialen* te 
huren voor de voorstelling.  

 Beamer    € 75,- (deadline aanleveren bruikbare file – uiterlijk 1 week voor de   
                                          speeldatum) 

 Rookmachine € 20,- 

 Microfoon  € 7,50  Prijs per stuk 

 Handheld  € 20,-  Prijs per stuk 

 Zender   € 25,-  Prijs per stuk. Indien er verzocht wordt om meer dan 4 zenders te   
installeren, dient u rekening te houden met de extra hoeveelheid tijd. 
Deze tijd word meegerekend in de tijd die beschikbaar is voor uw 
optreden.  

 Spiegelbol  € 0,-  
 

*Prijzen voor andere technische materialen op aanvraag tijdens de techniekbespreking. 
 
Kostuums, rekwisieten en/of decorstukken lenen van Jeugdtheater Hofplein 
Jeugdtheater Hofplein biedt iedere school de mogelijkheid om kostuums, rekwisieten en/of 
decorstukken te gebruiken. Een bezoek aan het kledingatelier is alleen mogelijk op afspraak. Indien er 
kostuums, rekwisieten en/of decorstukken worden gebruikt, wordt er kostendekkend € 32,50 per uur 
berekend voor de arbeidskosten (materialen verzamelen, registreren, wassen, opruimen e.d.). 
  
Aan de hand van de wensen van de school zal het atelier vooraf aangeven hoeveel uren werk voor de 
betreffende vraag nodig zijn en dus achteraf in rekening zullen worden gebracht. Indien het gehuurde 
materiaal beschadigd wordt ingeleverd, zullen de herstelkosten aan de school worden doorberekend.   
Indien het materiaal niet hersteld kan worden, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht ter 
vervanging van het materiaal. 
 
Duur voorstelling 

 Een voorstelling duurt maximaal 35 minuten. 
 
Toneel / techniek  

 Er wordt voor iedere school een techniekbespreking gepland. In dit gesprek worden de  technische 
en productionele wensen voor de voorstelling doorgenomen. De techniekbespreking is verplicht. 
Zorg ervoor dat de regisseur van jullie voorstelling hiervoor beschikbaar is. 

 Per avond kan er gekozen worden voor een zwarte of grijze balletvloer of de houten vloer. Dit is 
niet per voorstelling te wijzigen. Indien er op één avond verschillende wensen zijn wat betreft de 
vloer, dient men hier onderling met elkaar uit te komen. 

 Iedere voorstelling kan kiezen tussen een wit horizon of zwart fond, dat wil zeggen een witte of een 
zwarte achtergrond. 

 Indien er speciale wensen zijn wat betreft techniek en/of decor, graag dit zo snel mogelijk aangeven 
bij productie en/of techniek. 

 Vuur (waaronder roken), glaswerk en vloeistoffen zijn in verband met de veiligheid op het toneel 
niet toegestaan.  

 Ieder school heeft op de speeldag zelf 2 uur montagetijd. De montagetijd is inclusief het bouwen / 
breken van het decor en rekwisieten en het uitproberen van technische zaken.  

 De trekkenwand kan alleen gebruikt worden als de wensen hiervoor zijn doorgenomen in de 
techniekbespreking.  



 

 

 

 

  

 Audio- en videofiles dienen uiterlijk een week voor de speeldatum van de school aangeleverd te 
worden via techniek@jeugdtheaterhofplein.nl. Van files die we na de deadline ontvangen, kunnen 
we niet garanderen dat de techniek ze op tijd verwerkt krijgt en kunnen daarom tijd in beslag 
nemen in je montagetijd.  

 
Publiciteit 

 Elke deelnemende school ontvangt 20 posters ruim voordat het festival start.  

 Om je als school goed te kunnen presenteren, is het belangrijk om je aan de publiciteitsdeadlines 
te houden. Indien Jeugdtheater Hofplein de benodigde informatie niet op tijd ontvangt, zal de 
beschikbare (beknopte) informatie gebruikt worden.  

 
Prijzen 

 Tijdens de prijsuitreiking op de laatste avond wordt de Fred van der Hilst Wisseltrofee uitgereikt 
aan de school die de beste voorstelling heeft gepresenteerd. De Fred van der Hilst Wisseltrofee is 
een wisselprijs: de winnende school mag de prijs houden tot de volgende editie van EAF. 

 Alle overige prijzen die worden uitgereikt mogen de winnende scholen / deelnemers houden. 
 
Overig 

 Iedere deelnemer, regisseur en/of medewerker kan op de dag van de voorstelling mee-eten in het 
Hofpleintheater voor € 7,50 per persoon. Van tevoren dient bij de productieleider aangegeven te 
worden hoeveel personen willen mee-eten. Voor het jongerenjurylid wordt iedere avond kosteloos 
eten verzorgd. 
 

Eindfactuur 
De volgende kosten komen op de eindfactuur te staan: 

 Inschrijfgeld à € 275,-; 

 Deelnamekosten à  € 12,50 per speler/jongerenjurylid; 

 Ten minste honderd toegangskaarten à € 9,00 per stuk (minimaal € 900,-); 

 Eventueel de kosten voor de gehuurde technische materialen; 

 Eventueel de kosten voor de gehuurde kostuums, rekwisieten en decorstukken; 

 Eventueel de kosten voor het diner in het Hofpleintheater à € 7,50 per persoon. 
De bedragen zijn inclusief BTW.  

mailto:techniek@jeugdtheaterhofplein.nl

