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Welkom bij MTNB!
Leuk dat je interesse hebt om deel te nemen aan MTNB Verkiezingen en te
strijden om de titel van Lady Glamorous, Miss Sympathiek en Miss Travestie
Noord Brabant 2018. Meer informatie vindt je op de volgende pagina’s.
Om jezelf definitief in te schrijven, willen wij je vragen om onderstaande
gegevens per e-mail op te sturen naar kandidaat@mtnb.eu. Na ontvangst van
je bericht ontvang je een bevestiging. Je bent hierna officieel kandidaat van
Miss Travestie Noord-Brabant 2018.

Sinds 2015 gaat MTNB Verkiezingen op zoek naar de
mooiste travestie of drag-queen. Iemand die naast een
mooie en eigen stijl ook de wil heeft om iets te
Stuur ons de volgende gegevens:
bereiken. Alleen diegene die dit in zich heeft, kan een
Volledige Naam
Travestienaam
potentiële
finalist worden.
Leeftijd
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Bekijk
het programma
De e-mail dient tevens als ondertekening van de no-show clausule en als
toestemming om de foto-/ video-/filmbeelden, zonder voorafgaande en/of
aanvullende toestemming openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Stuur bovenstaande gegevens in een e-mail naar kandidaat@mtnb.eu.
No Show
Bij het annuleren van je deelname, of No-Show op de verkiezingsdagen, worden
kosten in rekening gebracht. Deze sanctie bedraagt €40,00 en dient per
omgaande te worden betaald aan MTNB Verkiezingen.
Let op: Dit doen wij, omdat wij géén inschrijvingsgeld willen vragen. Maar toch graag
zekerheid hebben van de aanwezigheid van onze kandidaten. Gewichtige redenen
worden gezien als onmacht, de organisatie van MTNB Verkiezingen beslist of er sprake
is van gewichtige redenen.
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Programma

30
MRT

18

VRIJDAG 30 MAART 2017 - CAFE PEANUTS TILBURG
♦ VRIJE ACT
♦ OPGELEGD THEMA: EUROVISION

VRIJDAG 18 MEI 2017 - BOERKE MUTSAERS TILBURG

VRIJE ACT
Sinds 2015 gaat ♦♦MTNB
Verkiezingen
CATWALK:
HAUTE COUTUREop zoek naar de
MEI
VRIJE
ACT
mooiste travestie♦of
drag-queen.
Iemand die naast een
♦ OPGELEGD THEMA: 70'S - 90'S
mooie en eigen stijl ook de wil heeft om iets te
bereiken. Alleen diegene die dit in zich heeft, kan een
potentiële
VRIJDAG 25finalist
MEI 2017 -worden.
BOERKE MUTSAERS TILBURG
Bekijk het programma

25
MEI

♦
♦
♦
♦

VRIJE ACT
CATWALK: HAUTE COUTURE
VRIJE ACT
OPGELEGD THEMA: 70'S - 90'S

VRIJDAG 1 JUNI 2017 - BOERKE MUTSAERS TILBURG

1
JUN

♦
♦
♦
♦
♦

CATWALK: THIS IS ME
PERSOONLIJKE PRESENTATIE
VRIJE ACT
OPGELEGD THEMA: TEENAGE POP
VRIJE ACT
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Spelregels
De Verkiezing
Om Miss Travestie Noord-Brabant zo
soepel mogelijk te laten verlopen,
heeft de organisatie diverse
spelregels opgezet. Deze regels vindt
je op deze pagina.
Drank & Drugs
De organisatie van MTNB controleert
de gehele verkiezing op het gebruik
van alcohol en drugs. Alcohol is
toegestaan, maar drink met mate. Bij
het gebruik van drugs volgt directe
diskwalificatie.

Travestie groepen
Bij MTNB Verkiezingen zijn groepen
niet toegestaan.
Backstage Assistent
Bij MTNB Verkiezingen zijn
Backstage Assistenten wél
toegestaan, hij of zij kan tickets
reserveren via de organisatie voor een
gereduceerd tarief. TIP: Vanuit de
organisatie worden diverse
assistenten achter de schermen
ingezet, die je eventueel ook kunnen
ondersteunen en bij kunnen staan.

Sinds 2015 gaat MTNB Verkiezingen op zoek naar de
mooiste
travestie
die naast een
Discriminatie
& Geweld of drag-queen.
PlezierIemand
is de prioriteit.
De organisatie van MTNB hanteert
De organisatie doet haar best en
mooie en eigen stijl ook de
wil heeft om iets te
een zero-tolerance beleid. Dit houdt
streeft ernaar om de verkiezing zo
inbereiken.
dat bij discriminatie
en/of
geweld dieleuk
maken voor
zowel
Alleen
diegene
ditmogelijk
in zichte heeft,
kan
een
directe diskwalificatie volgt en de
de deelnemers, juryleden als de
potentiële finalist
worden.
persoon van de locatie zal worden
bezoekers. Voor adviezen, vragen, tips
verwijderd.
en suggesties kun je ten alle tijden
Bekijk het programma
Dansers
Bij MTNB Verkiezingen zijn dansers
wél toegestaan. TIP: Houdt er
rekening mee dat het podium
ongeveer 6 bij 3 meter is.
Attributen
Bij MTNB Verkiezingen zijn attributen
wél toegestaan. TIP: Het gebruik
wordt vaak zelfs aanbevolen door
het publiek in de zaal.

contact opnemen met de organisatie
of met de juryvoorzitster. Ben je het
ergens niet mee eens? Laat het ons
weten, zodat wij er samen iets aan
kunnen doen.
LET OP! De organisatie van de
verkiezing heeft géén invloed op de
beoordeling van de vakjury.
Klachten hierover kunnen wij dan
helaas ook niet in behandeling
nemen, tenzij overtuigend zichtbaar
is dat de beoordeling niet deugt.

