
 

Q&A 

 

Waar kan ik een ticket kopen voor de show? 

 Bij CC. Scharpoord 

Wat is de kostprijs voor een ticket? 

 Standaardticket is 8 euro. Een Bill- of studentenkaart: 5 euro en een charity ticket 15 euro. 

Moet ik zelf een ticket kopen als ik meedoe met de show 

 Er zal plaats voorzien worden in de zaal. Enkel tijdens de pauze wordt er gewisseld. 

Kan ik bij mijn vrienden/familie zitten? 

 Als je meedoet met de show, wordt er vooraan de zaal een plaats voorzien samen met de 

medekandidaten. Als je toch bij familie/vrienden wil zitten, dan moet je zelf een ticketje kopen. 

Is er een mogelijkheid om op voorhand in de zaal te oefenen? 

 Door een drukke zaalbezetting is dit jammer genoeg niet mogelijk. U kunt wel contact opnemen 

met CC. Scharpoord om de zaal op voorhand even te bekijken. 

Hoe laat kunnen we binnen in de zaal? 

 De deuren gaan om 19 uur open. 

Hoelang duurt de show? 

 We beperken de show + pauze tot 2 uur. 

Wat is het adres van CC. Scharpoord? 

 Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist 

Hoe lang mag mijn stuk duren? 

 Max. 4 minuten 

Wie zorgt voor de muziek? 

 Je bezorgt op voorhand je muziek via talent@demakz.be of een USB-Stick binnenbrengen in de 

MAKZ. 

Tot wanneer kan ik mij inschrijven? 

 Tot en met vrijdag 24 november 2017 

Wanneer weet ik of ik geselecteerd ben voor de show? 
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 In de laatste week van november / eerste week van december krijgt u een mail. 

Kan ik de foto’s of het filmpje van de show krijgen? 

 Onze leerlingen van Digital Arts maken een compilatiefilmpje. Van zodra dit klaar is, ontvangt u 

een mail. We versturen het filmpje en de foto’s via WeTransfer. Indien de bestanden te groot 

zijn, brengen we u op de hoogte. U kunt dan altijd langskomen met een USB-stick. 

Kan ik na inschrijving nog veranderen van act? 

 De jury heeft op basis van je inschrijving beslist. Als je binnen hetzelfde gebied verandert, is het 

geen probleem. Bv. i.p.v. jongleren ga ik turnen. I.p.v. liedje A ga ik liedje B. zingen. 

Kan ik mij nog uitschrijven? 

 Voordat de jury zijn uitspraak gedaan heeft: ja, zonder problemen. 

 Nadat de jury zijn uitspraak gedaan heeft: u moet begrijpen dat we mensen teleurgesteld 

hebben door hen niet te weerhouden en dat de organisatie al een plan heeft opgesteld voor de 

avond zelf. Uitschrijven kan alleen bij uitzonderlijke redenen. Gelieve de organisatie tijdig op de 

hoogte te brengen. 

Kan ik mij meerdere malen inschrijven? 

 Ja, dit kan. Dit verhoogt niet uw kans om te winnen of te mogen deelnemen. 

Kan je een prijs winnen? 

 Ja 

Waar gaat de winst naartoe? 

 Kansenfonds Knokke-Heist 

Zijn de zitplaatsen genummerd? 

 Neen 

Wie contacteer ik indien er wijzigingen zijn in onze act? Vb. extra persoon, ander nummer, …  

 talent@demakz.be 

Hoe weet ik of mijn inschrijving goed is toegekomen? 

 U zult een bevestigingsmail van de organisatie krijgen binnen de 48 uur. 
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