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Hé talent! 

Leuk dat je interesse hebt in SKEER22 Auditions! Door je auditie door te sturen, maak je kans 

op een plek op de mainstage tijdens het SKEER Festival. 

Denk je dat je ons omver kunt blazen met jouw unieke talent? Stuur dan je auditie in!  

Dit zijn de voorwaarden om mee te doen:  

▪ Je bent tussen de 12-23 jaar oud en woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

▪ Wij zijn op zoek naar acts als: DJ, Singer/Songwriter, Dans, Rap/Hip Hop, goochelacts, 
Mime, Acrobatiek, Beatboxen, Stand-up comedy, etc. 
 

▪ Je kan je auditie insturen van: 18 juli t/m 4 september 2022. 

 
▪ Je doet mee door jouw auditie te sturen naar skeer@powerup073.nl. Dit kan met een 

filmpje of een link naar jouw video. Zorg dat je auditie van goede kwaliteit is. 
 (zowel beeld als geluid is een voorwaarde).  
 

▪ Naast je auditie ontvangen we graag via mail je naam, leeftijd, e-mail, telefoonnummer, 
telefoonnummer ouders/verzorgers (als je -16 jaar bent) en je adres. 
 

▪ Je auditie moet minimaal 1,5 minuut tot maximaal 5 minuten duren. 
 

▪ Voor, tijdens en na de audities én tijdens de optredens bij SKEER22 worden er foto’s en 
films gemaakt. Door mee te doen, stem je erin mee dat wij deze beelden mogen 
gebruiken voor o.a. de promotie van SKEER en PowerUP073. 
 

▪ Ben je onder de 16 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders/verzorgers om 
mee te doen. Dit geldt ook voor de toestemming voor het gebruik van foto’s en films. 
 

▪ De audities worden beoordeeld door een meerkoppige, professionele jury vanuit 
verschillende achtergronden en disciplines. 
 

▪ In de week van 5 t/m 11 september 2022 krijg je persoonlijk bericht of je door bent of 
niet. Geselecteerde talenten krijgen 5 tot 10 min. tijd op het podium tijdens SKEER22. 
 

▪ In de week van 12 t/m 23 september 2022 ben je beschikbaar om een workshop te 
volgen in jouw discipline als voorbereiding voor SKEER22 (definitieve dag en tijd krijg je 
nog te horen, maar houd er alvast rekening mee). 
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