
27 - 29 JANUARI ‘23

CONNECTED ART  
AND STAGE CONTEST



Van 27 tot 29 januari inviteren Cultuurcentrum Gildhof,  
Theater Malpertuis en de Tieltse academies je voor een  
nieuwe editie van het jongerenfestival ‘Plankgas’ met  
theater, muziek en workshops onder de vlag ‘Connected’. 27 - 29 JANUARI ‘23

CONNECTED ART AND STAGE CONTEST
Dit jaar kan je zelf aan de slag tijdens het Plankgasfestival! 

Ben je tussen de 14 en 22 jaar oud? Heb je talent voor muziek, dans, woord of 
beeldende kunst en weet je een publiek te boeien? Overtuig onze professionele jury  
en schep zelf een kunstwerk of een performance in het thema ‘Connected’ 
(connected met jezelf, met de wereld, met het internet ...). 

 Schrijf je in vóór 15 januari 2023 en maak kans op een mooie prijs!

 Via de websites gildhof.be / malpertuis.be / academietielt.be vind je alle 
    inschrijvingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier.

Art Contest
• Eerste prijs: een waardebon om te besteden in een zaak voor 

professioneel kunstenaarsmateriaal of een multimediazaak, ter 
waarde van 300 euro. Jouw werk staat in de spotlight in één van 
de komende cultuurbrochures of krijgt een screening als vooraf 
op één van de Gildhof filmavonden + vouchers voor theater/film 
tijdens het lopende seizoen ’22-’23 van het cultuurcentrum.

• Tweede en derde prijs ter waarde van 200 euro en 100 euro als 
waardebon en vouchers voor theater/film tijdens het lopende 
seizoen ’22-’23 van het cultuurcentrum.

Stage Contest
• Eerste prijs: een waardebon van 300 euro. Daarnaast krijg je de 

kans om jouw performance te brengen op het podium van het 
cultuurcentrum en/of Theater Malpertuis als voorprogramma 
tijdens seizoen 22-23 of 23-24. Vouchers voor theater/film tijdens 
het lopende seizoen van het cultuurcentrum. 

• Tweede en derde prijs: waardebonnen ter waarde van 200 euro 
en 100 euro alsook vouchers voor theater/film tijdens het lopende 
seizoen van het cultuurcentrum.  


