Reglement NTR Podcastprijs 2021
1. De NTR Podcastprijs is een aanmoedigingsprijs voor:
- getalenteerde, jonge radio- of podcastmakers, die ingeschreven staan bij
een journalistieke of artistieke opleiding in Nederland of België
- radiomakers jonger dan (ongeveer) 30 jaar, die als maker werkzaam zijn
bij bijvoorbeeld een landelijke of regionale omroep
- enthousiaste podcastmakers jonger dan (ongeveer) 30 jaar.
2. Inzenders mogen ieder jaar opnieuw, met maximaal twee programma’s
deelnemen aan de NTR Podcastprijs.
3. De NTR Podcastprijs kent een eerste en een tweede prijswinnaar.
4. De deelnemer die één van de twee prijzen van de NTR Podcastprijs
wint, is voor de volgende jaren uitgesloten van deelname.
5. De NTR Podcastprijs staat open voor uiteenlopende podcastvormen
(verhalende serie, documentaire, reportage, hoorspel, portret,
nieuwsitem, klankbeeld, drama, enz.) Ook zijn er geen beperkingen m.b.t.
het gekozen thema. Ingezonden programma’s dienen wel duidelijk de
signatuur van de maker(s) te dragen en op een Nederlandstalig publiek
gericht te zijn.
6. De maximale lengte is 50 minuten.
7. Meedingende programma’s kunnen worden ingestuurd vóór 25 juni
2021. Later ontvangen programma’s worden uitgesloten voor nominatie.
8. Vóór 2 juli 2021 selecteert de NTR uit het totale aantal inzendingen een
aantal nominaties voor de Podcastprijs 2021 en maakt dit bekend aan de
deelnemers.
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9. Mocht je podcast genomineerd worden (en dat hoor je op vrijdag 2 juli)
dan moet je per ommegaande je programma kunnen opsturen naar ons.
De programma's dienen te worden aangeleverd in een gangbaar
bestandsformaat (WAV of AIFF) en liefst met deze instellingen:
bit depth: 24 bits, Samplerate: 44.1kHz en ongecomprimeerd,
dus geen MP3.
Dat kan digitaal via WeTransfer naar dit email-adres:
jolanda.sterrenberg@ntr.nl.
10. (Fragmenten van) De genomineerde podcasts en gesprekken met de
makers zijn te beluisteren in de podcast van de NTR Podcastprijs vanaf
eind juli 2021.
11. De genomineerde programma’s worden beoordeeld door een
onafhankelijke jury die wordt samengesteld door de NTR.
12. Het overleg tussen de leden van de jury is vertrouwelijk. Hiervan
zullen aan derden geen mededelingen worden gedaan.
13. De argumentatie van de jury voor de toekenning van de NTR
Podcastprijs wordt vastgelegd in een openbaar juryrapport.
14. De winnaars mogen hun keuze maken uit 3 prijzen. Te weten een
montage cursus, professionele opname apparatuur of een bezoek aan het
internationale radiofestival Prix Europa in Berlijn.
15. De uitslag van de NTR Podcastprijs 2021 vindt plaats op een feestelijke
bijeenkomst eind augustus 2021.
16. Indien naar oordeel van de NTR het aantal inzendingen en/of het
niveau ervan onder de maat blijft, zal de NTR Podcastprijs niet worden
toegekend.
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