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CREATIEPREMIE AMATEURTHEATER 
 

deAuteurs wil de amateurgezelschappen motiveren om een grotere diversiteit aan 

hedendaags werk te spelen. Bijgevolg schrijft ze creatiepremies van 100 tot 250 euro uit voor 

gezelschappen die voor het eerst een toneelstuk opvoeren uit het deAuteurs-repertoire.  

 

U komt in aanmerking voor deze premie als: 

- uw amateurgezelschap lid is van OpenDoek; 

- uw aanvraag een première betreft voor Vlaanderen; 

- uw aanvraag een werk betreft uit het deAuteurs-repertoire: de auteur(s) van het originele 

werk (of hun rechthebbenden) dienen lid te zijn van deAuteurs. 

- de tekst publiek verkrijgbaar is en m.a.w. beschikbaar werd gesteld voor andere 

gezelschappen dan enkel het gezelschap waar de auteur aan verbonden is (bv. in de theaterbib 

van OpenDoek) 

 

Samenstelling van uw aanvraag: 

- u dient uw aanvraag (p. 2 van dit document) door te sturen naar deAuteurs, samen 

met de mail die u kreeg ter bevestiging van de toestemming voor de opvoeringen; 

- u dient te vermelden over welk werk het gaat en welk bedrag u aanvraagt: 

De tarieven zijn de volgende:  
 Voor voorstellingen langer dan 60 minuten: 

€ 250 indien het gaat om een origineel werk 
€ 125 indien het gaat om een bewerking 

 Voor voorstellingen korter dan 60 minuten: 
€ 125 indien het gaat om een origineel werk 
 € 100 indien het gaat om een bewerking 

- u dient het rekeningnummer mee te sturen voor de betaling van de premie. 

 

Deadline: 

U dient uw aanvraag minimum 6 weken voor de première op te sturen, samen met het 

aanvraagformulier voor de rechten. De raad van bestuur van deAuteurs beoordeelt uw 

aanvraag en vervolgens wordt u meegedeeld of u een premie krijgt.  

 

Contactpersoon: Lara Leo  – lleo@deauteurs.be – +32 2 551 03 57 
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Gegevens van de aanvrager : 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

AMATEURGEZELSCHAPPEN: AANVRAAG TOT CREATIEPREMIE 

Met deze premie wil deAuteurs gezelschappen aanmoedigen om nieuw werk op te voeren. De 
premie bedraagt 100 tot 250 euro (afhankelijk van de duur van het werk en of het origineel 
dan wel een bewerking is) en kan worden aangevraagd wanneer een gezelschap een 
toneelstuk van het deAuteurs-repertoire voor het eerst opvoert in Vlaanderen. Enkel 
gezelschappen die lid zijn van OpenDoek komen in aanmerking. 
 
Titel van het werk  : ……………………………………………………………….. 

Naam van de auteur(s) : ……………………………………………………………….. 

Naam van de bewerker(s) : ……………………………………………………………….. 

Naam van de vertaler(s) : ……………………………………………………………….. 

Duur van het werk (in minuten) : ……………………………………………………………….. 

Premièredatum : ……………………………………………………………….. 

Plaats en data van de opvoeringen : ……………………………………………………………….. 

Opvoerend gezelschap : ……………………………………………………………….. 

Rekeningnummer  : ..……………………………………………………………... 

Namens het gezelschap: : ……………………………………………………………….. 

 O aangesloten bij de federatie Opendoek 

 

Datum : ………………………………………… Handtekening : ………………………………………… 

 

Gelieve uw aanvraag terug te sturen naar :        deAuteurs - Dienst toestemmingen en inningen 
  Koninklijke Prinsstraat 87, 

 1050 Brussel 
  T +32 2 551 03 57   
  lleo@deauteurs.be 
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