
Magical DustMen 
Informatie voor artiesten.

Magical DustMen is een reizend gezelschap van kunstenaars, muzikanten, artiesten 
en wetenschappers.

Wij werken volledig zonder subsidies en zonder commerciële sponsoring. Dat heeft 
twee grote voordelen: wij zijn vrij en onafhankelijk, en subsidiegeld en sponsorgeld 
blijven beschikbaar voor anderen.
Wij hebben alles on-board en we hebben een volledig eigen basisprogramma.  

Als wij ergens neerstrijken kijken we vaak ook of er ruimte is voor andere 
artiesten om van onze faciliteiten gebruik te maken, en van de betreffende locatie.
We zoeken dan naar een mooie mix van zowel amateurs en debutanten, als van al 
langer beroepsmatig werkende artiesten en kunstenaars. Uit de omgeving, maar ook 
van verder weg. Onze maatstaf is dat het inspirerend en verrijkend is voor bezoekers 
en dat het integer is. 

Wij kijken hoeveel bezoekers wij op een bepaalde locatie redelijkerwijs kunnen 
verwachten, en wat de locatie aan ruimte biedt, en afhankelijk daarvan hebben we 
een indicatie van de mogelijkheden die er voor andere artiesten zijn.
Soms zoeken wij ook garanties voor eventuele vergoedingen, maar wij huren zelf 
niemand in. Iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor eventueel af te dragen 
premies, eventuele bumarechten etc etc. Wat dat betreft kun je het vergelijken met 
een straatoptreden waarbij je wordt betaald door de voorbijgangers. De artiesten 
kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van de betreffende locatie en van 
onze eigen faciliteiten en apparatuur. Als dat niet toereikend is dan eigen spullen.
Wij zorgen bovendien gratis voor publiciteit en er is altijd wel iets te drinken en in 
voorkomende gevallen eten.

Vergoedingen.
Bezoekers betalen de acts rechtstreeks, daar zitten geen overheadkosten tussen. Bij 
het verlaten kunnen de bezoekers aangeven naar welke act(s) zij graag willen dat hun 
entreegeld gaat. Met de deelnemende artiesten is eventueel een bedrag 
overeengekomen. Dat kan een vast bedrag zijn, of een minimaal/maximaal bedrag. 
Nadat eerst de afgesproken bedragen zijn betaald uit het entree geld, gaat de wens 
van de bezoekers in. Ook zijn er artiesten die gratis optreden. En soms zijn wij 
onderdeel van een groter geheel en gelden er andere afspraken.
Nogmaals: wij huren dus zelf niemand in, maar wij zorgen ervoor dat een eventueel 
afgesproken bedrag is gegarandeerd en wordt betaald, doordat we dan van te voren 
per act mensen zoeken die daarvoor garant willen staan, als het redelijkerwijs te 
verwachten minimale aantal bezoekers niet wordt gehaald.

Voor meer informatie,

magicaldustmen@dewisch.nl

http://magicaldustmen.nl
http://facebook.com/magicaldustmen
http://twitter.com/magicaldustmen
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