
Update Amateur Musical Awards gala 2023. 

Op dinsdag 4 oktober hebben we het geweldige nieuws naar buiten kunnen brengen, dat het 
Amateur musical gala georganiseerd wordt in november 2023. Hoewel dit tot veel posi?eve 
reac?es hee@ geleid, hebben we ook veel teleurgestelde reac?es ontvangen van 
verenigingen, individuele leden én fans. Deze teleurstelling kwam voort uit de speelperiode 
die gesteld is om toegelaten te kunnen worden tot de AMA’s in november 2023. Hierdoor 
vielen diverse produc?es die eerder gespeeld zijn, tussen wal en schip. 

Op basis van de reac?es en de bevindingen met betrekking tot de rechten, hee@ SAMN 
besloten de speelperiode te verruimen. Dit houdt in dat produc?es met een speelperiode 
van september 2021 tot en met juli 2023 aangemeld kunnen worden.  

Verenigingen moeten een vergunning hebben van de rechthebbenden om hun produc?e te 
mogen filmen. SAMN werkt nauw samen met Grand Circle om deze rechten te regelen voor 
de verenigingen, maar er zijn ook verenigingen die dit zelf al hebben gedaan. 

Voor een aanmelding uit seizoen 2021 – 2022 geldt de strikte voorwaarde dat de 
toestemming voor het maken van video-opnames overlegd kan worden door de vereniging. 
Deze toestemming wordt vervolgens beoordeeld. Voor aanmeldingen uit de periode 2022 – 
2023 is de procedure ongewijzigd. Dit houdt in dat de produc?e minimaal 4 weken voor de 
eerste speeldatum aangemeld moet worden, zodat wij de rechten om te mogen filmen 
kunnen regelen. 

Wil je als vereniging meerdere produc?es uit de periode september 2021 tot en met juli 
2023 aanmelden? Dit is mogelijk! Je vult per produc?e de gevraagde gegevens in en 
ontvangt ook per produc?e een factuur.  

Als een vereniging een produc?e aanmeldt en de produc?e wordt uiteindelijk gewaardeerd 
met een nomina?e, is de vereniging ervoor verantwoordelijk dat de deelnemers en 
genomineerden van de desbetreffende produc?e het niveau halen waarop de juryleden hun 
beoordeling hebben gebaseerd. Als ?jdens de repe??es voor het gala blijkt dit niet het geval 
te zijn, behouden wij ons het recht voor om het optreden aan te passen of te schrappen.  

We zien jullie graag op 20 november 2023 ?jdens de AMA’s! 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, stuur deze dan naar info@samn.nl 
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