HUISREGELS WOO HAH! PRESSURE COOKER 2019
AANMELDEN
Aanmelden voor de WOO HAH! Pressure Cooker kan alleen via de daarvoor bestemde
aanmeldprocedure op woohahfestival.com. Alleen als je de volledige aanmeldprocedure hebt
doorlopen en opgeslagen is de aanmelding officieel geregistreerd. Door je aan te melden verklaar je
dat je bekend bent met de inhoud van dit reglement en je hiermee akkoord bent.
Aanmeldingen die na 15 mei 2019 binnenkomen zullen niet in behandeling worden genomen.

DEELNAME
De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Deelnemers moeten in Nederland of in België wonen,
er wordt uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd. Deelname is gratis.
Alleen deelnemers die hun eigen teksten schrijven en uitvoeren mogen deelnemen aan de WOO
HAH! Pressure Cooker. Covers zijn niet toegestaan. Alleen aanmeldingen in het Nederlands worden
in behandeling genomen.
De deelnemers verklaren en garanderen dat de teksten en/of composities geen inbreuk maken op
het auteursrecht of andere rechten van derden. De organisatie is niet aansprakelijk hiervoor.
Het is niet mogelijk om als groep deel te nemen aan de WOO HAH! Pressure Cooker. Voor de tracks
die je in zal zenden vóór je deelname mag je wel tracks uploaden waar jij als onderdeel van een
groep opstaat.

LEEFTIJD EN ALCOHOL
Voor deelnemers onder 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol mee te nemen, te kopen of
consumeren. Bezoekers vanaf 18 jaar die alcohol doorgeven aan minderjarigen, zijn eveneens
strafbaar. In beide gevallen wordt bij constatering je bandje doorgeknipt en volgt verwijdering van
het project.

SELECTIE
In totaal worden er 10 artiesten geselecteerd die mogen deelnemen aan de WOO HAH! Pressure
Cooker. Deze selectie zal worden gedaan door twee jury’s bestaande uit een afvaardiging van WOO
HAH! Festival en van UrbanLab040.
Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze serieus participeren en (tijdig) aanwezig te zijn bij alle
events, die gerelateerd zijn aan de WOO HAH! Pressure Cooker.
WOO HAH! Pressure Cooker betaalt deelnemers niet uit voor hun deelname aan het project. Tevens
zijn reis- en of onkosten voor de deelnemers zelf. Het verblijf inclusief 3 maaltijden per dag zal wel
worden verzorgd door de organisatoren van het project.

WOO HAH! Pressure Cooker zorgt voor een optreden tijdens WOO HAH! Festival 2019. Tijdens het
project wordt er tevens een EP gereleased, inclusief een drietal videoclips. De selectie van de tracks
en de videos zal door het team van WOO HAH! Pressure Cooker gebeuren. Vervolgens vindt er een
releaseparty plaats. WOO HAH! Pressure Cooker zorgt voor de productie van het project en de
daarbij behorende publiciteit.
Communicatie tussen de deelnemers van de WOO HAH! Pressure Cooker zal plaatsvinden via e-mail
en telefoon. Deelnemers dienen te zorgen voor goede bereikbaarheid.

BELANGRIJKE DATA
- Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 15 mei
- De bekendmaking van de selectie aan deelnemers zal plaatsvinden op 20 mei 2019
- De uitvoering van de WOO HAH! Pressure Cooker zal plaatsvinden van maandag 8 juli t/m vrijdag 12
juli. Deelnemers dienen tijdens het hele traject beschikbaar te zijn. Het is niet mogelijk om
tussendoor weg te gaan.
- De data rond videoclips, de EP en de releaseparty zullen later bekend gemaakt worden.

VEILIGHEID
Bij het betreden van het festival kun je als bezoeker worden gefouilleerd. We gaan uit van je
medewerking hierin en bij weigering zullen we je de toegang tot het project ontzeggen. Ben je
zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs, word je niet op het terrein toegelaten.
De Nederlandse Opiumwet is ook op het festival- en campingterrein van WOO HAH! van toepassing.
Handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs. Tevens zijn overige
geestverruimende middelen niet toegestaan op het terrein.
Denk aan de veiligheid van jezelf en je medebezoeker. Het terrein ligt aan een meer en hoe
aanlokkelijk het water er misschien uitziet, zwemmen is verboden.
Roken is alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag
niet worden gerookt.

DINGEN DIE JE NIET MAG MEENEMEN NAAR HET FESTIVALTERREIN
Open vuur is op het terrein en de camping verboden. Dat geldt dus ook voor barbecues, vuurkorven
of tuinfakkels.
De volgende zaken zijn absoluut niet toegestaan op het festivalterrein:
Messen, (vuur)wapens, spuitbussen (ook deodorant en parfum), vuurwerk, flares, lachgaspatronen,
skates, steps, skateboards, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, walkietalkies, stiften,
spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift, vlaggen of vlaggenstokken, (klap)stoelen,
krukjes, opblaasbare objecten, fietsen, drones of andere onbemande luchtvaartuigen, paraplu’s of
parasols, selfiesticks en andere, naar het oordeel van het WOO HAH! personeel, hinderlijke of
gevaarlijke voorwerpen.
Niet toegestane voorwerpen worden NIET door de organisatie in bewaring genomen maar
weggegooid. Mocht je met de auto zijn, mag je deze eventueel terugbrengen naar je auto. Illegale
zaken worden per direct bij de politie gemeld en aan hen overhandigd.

Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters
op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de WOO HAH! organisatie. Graffiti en tags op het
terrein worden door ons beschouwd als schade aan eigendommen en worden als zodanig vervolgd.
Ook kan je de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

SECURITY EN PRIVACY
Je legitimatie hoor je altijd op zak te hebben, net als in de rest van Nederland. Onder een geldig
legitimatiebewijs verstaan wij het rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.
Voorschriften en aanwijzingen van WOO HAH!, het ordepersoneel, de brandweer en andere
bevoegden, dienen in het belang van de eigen veiligheid verplicht en direct opgevolgd te worden.
WOO HAH! behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te
ontzeggen of van het festivalterrein of campingterrein te verwijderen indien WOO HAH! dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wij vragen om respect voor je medebezoeker en de WOO
HAH! crew, evenals de gebouwen, het festivalterrein en de accommodaties. Het is ook verboden om
gebouwen, tenten en andere infrastructuur te beklimmen. Ook hiervoor geldt bij constatering je
bandje wordt doorgeknipt en volgt verwijdering van het festival.
Kleding met groepskenmerkende teksten is in principe toegestaan, mits ze niet kwetsend of dreigend
overkomen. De organisatie van WOO HAH! behoudt zich het recht om mensen te weigeren op grond
van kleding met groepskenmerkende eigenschappen.
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico
van de bezoeker.

Tijdens WOO HAH! kunnen foto’s of filmopnames gemaakt worden ten behoeven van
reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke. Door deel te nemen aan de Pressure
Cooker en het betreden van het terrein geeft de bezoeker toestemming aan WOO HAH! deze
opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

FAQ
Q: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me inschrijf voor de WOO HAH! Pressure
Cooker?

A: De gegevens worden alleen gebruikt om jou te helpen, te infomeren en te begeleiden

Q: Welke mensen zitten er in de jury van de WPC?

A: De jury bestaat uit professionals die het vak van verschillende kanten kennen.
De jury bestaat o.a uit:
−
−
−

Ruud Lemmen programmeur bij 013 Poppodium en festival directeur WOO HAH!
Kareem Gazuani bekend als artiestenmanager en programmeur/boeker van Dynamo in
Eindhoven
Shaun Figaroa bekend van platenlabel 040 Records en productiebedrijf Kinooz en van
Word Up!

Q: Mag ik iemand meenemen?
A: We begrijpen dat je graag de ervaring zou willen delen, helaas hebben we een beperkte aantal
slaapplekken en kun je dus niemand meenemen.
Q: Is er een minimum leeftijd om deel te nemen?
A: De minimum leeftijd is 16 jaar. Zorg ervoor dat als je deelneemt je schriftelijke toestemming hebt
van je ouders. Dit controleren wij ook als je de selectie hebt behaald.
Q: Ik ben woonachtig in het buitenland, kan ik dan meedoen?
A: Helaas is het op dit moment niet mogelijk om mee te doen als je woonachtig bent in het
buitenland.
Q: Worden er videoclips geschoten of word er een documentaire gemaakt?
A: Er zal gedurende dagen constant een camerateam aanwezig zijn die beelden schiet voor een
documentaire. Daarnaast worden er videoclips geschoten voor een aantal tracks.
Q: Wat gebeurt er met de tracks die zijn opgenomen?
A: Er wordt een selectie gemaakt van de beste tracks die opgenomen zijn. Deze worden uitgebracht
op een EP op alle digitale kanalen.
Q: Moet ik zelf eten/drinken of een tent meenemen?
A: Nee, wij zorgen voor een toffe plek waar je kan overnachten.
Q: Wat moet ik meenemen?
A: Inspiratie, kleding, toiletspullen
Q: Ik ben geselecteerd. Mag ik mijn reiskosten declareren? En hoe kom ik op de locatie?
A: De reiskosten betaal je zelf, wij zorgen ervoor dat op Station Tilburg een busje klaar zal staan dat
je naar de locatie brengt.
Q: Hoeveel kan ik meenemen?
A: Een koffer en rugzak en veel inspiratie en motivatie.
Q: Ik zit bij een label, kan ik dan nog steeds meedoen?
A: Jazeker, wees je er wel van bewust dat de tracks in het beheer van WOO HAH! blijven en ook
worden uitgebracht door WOO HAH! en je afstand doet van de royalties.

Q: Ik heb geen tracks met eigen beats, maakt dat wat uit?
A: Nee, je krijgt op het schrijverskamp de kans om op originele beats op te nemen. De demo tracks
die je in stuurt zijn om ons een beeld te geven van je skills.
Q: Moet ik mijn eigen studio-apparatuur meenemen?
A: Wij zorgen dat er 3 studio’s zijn waar je al je tracks kan opnemen.
Verdere details worden bekendgemaakt na de selectie

