
 

 

Informatie “Da Vinci One Take Contest” 
 
Wat leuk dat je mee wilt doen aan het Da Vinci One Take Contest! 
Om mee te doen, maak je een filmpje van je favoriete cover of eigen geschreven nummer. Je neemt deze 
in one take op en je levert het filmpje in.  
 
Aan jou inzending zitten wel een aantal eisen verbonden: 

- De ingezonden video moet in one take zijn opgenomen, of te wel in een keer zonder 
dat er stukken worden uitgeknipt of ingeplakt. 

- Het filmpje duurt maximaal 3,5 minuten. 
- Jij, als leerling of docent van het Da Vinci College, moet centraal staan in het nummer 

(je mag geholpen worden door familie of vrienden, maar de inzending moet dus om 
jou draaien). 

 
Hoe kan ik meedoen? 
Je kan mee doen door het inschrijfformulier in te vullen. Deze je 
vind bij opdrachten in Magister.  
Voor het delen van jouw video moet je deze uploaden op YouTube 
en de link plakken in deze opdracht. In de YouTUbe titel moeten 
het volgende staan, “voor- en achternaam” + “de titel van het 
nummer en de artiest” + Da Vinci One Take Contest. 
 
We begrijpen dat je het niet fijn vindt als jouw video door iedereen 
op YouTube gevonden kan worden. Daarom raden wij jou aan om 
jouw video op verborgen te zetten. Dit doe je door op het moment 
dat je de eerste afbeelding op je scherm ziet op openbaar te 
klikken. Dan kom je uit op de tweede afbeelding waar je op 
verborgen klikt. Dit sla je op.  
Op het moment dat nu andere jouw video willen bekijken hebben zij eerst de link van jouw 
video nodig.  

  
 
Let op! Controleer voor dat je het inschrijfformulier inlevert of de link naar jouw video werkt.  
 
 
 



 

 

Wat kan je winnen? 
In totaal kunnen er drie prijzen worden gewonnen in drie verschillende categorieën, de 
beste video, upcoming talent en de publieksprijs. 
 

Beste video -De winnaar in de categorie mag zijn of haar nummer opnemen in een 
professionele oefenruimten in Den Haag. Bij deze opnames zal er ook een 
professionele muzikant aanwezig zijn die jou/jullie zal helpen met opnemen. 

 
Upcoming talent - Win je met jou inzending in de categorie upcoming talent? Dan 
mag jij repeteren in een professionele studio in Den Haag. Hier zal ook een 
professionele muzikant aanwezig zijn die jou en eventueel je band feedback zal geven 
hoe jullie nog beter zullen performen. 
 
Publieksprijs - Je filmpje zal verspreid worden op de socials van het DVC, je speelt 
tijdens de uitreiking van de prijzen en je wint de "Publieksprijs Doorgeef Troffee" 

 
 

 
Belangrijke data: 

8 januari 2021 - De uiterlijke datum voor het inleveren van jouw inzending. 

8 t/m 11 januari – In deze week kun je online je stem uitbrengen voor de Publieksprijs (link 
volgt).  

29 januari 2021 – Hier zal ‘s avonds via teams een livestream zijn waarin bekend 
wordt gemaakt wie er heeft gewonnen. (uitnodiging volgt)  

 
 
Heel veel succes met het opnemen van jou/jullie cover of nummer, wij kijken er erg naar uit 
om jullie inzendingen te bekijken! 
Voor verdere vragen kan je altijd een dm sturen naar @dvc.festival op Instagram.  
 
Groeten, 
De festival commissie 
 


