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Algemene voorwaarden
Drag College wordt georganiseerd door Wagastorm en SHOUT Wageningen. Als je mee
doet, moet je met de volgende zaken rekening houden.
1. Je meld je aan voor Drag College via het online formulier op de website van SHOUT
Wageningen. Aanvullende materialen bij de aanmelding kunnen gemaild worden
naar dragcollege@shoutwageningen.nl.
2. Aanmelden kan van 1 november 2022 tot en met 23 november 2022.
3. Op 7 november 2022 is het mogelijk om hulp te krijgen bij je aanmelding door het
team van Drag College van 20:00 tot 21:00 in de Rainbow Room (Burgtstraat 1,
Wageningen).
4. Om iedereen voldoende te kunnen begeleiden is er bij deze editie plek voor 10
mensen. Op 1 december hoor je of je wel of niet mee kunt doen.
5. Wanneer je geselecteerd bent, dien je voor 15 december de deelnemersbijdrage van
50 euro te betalen. Als je niet op tijd betaald, gaat je plek naar iemand op de
reservelijst.
6. Tijdens Drag College ben je naast de masterclasses ook minstens 2 uur per week
zelfstandig bezig met voorbereidingen.
7. Er worden opnames gemaakt voor een korte film over Drag College en hoe drag een
manier kan zijn om jezelf te ontwikkelen. Deze film wordt (waarschijnlijk) online
geplaats. Als deelnemer kun je er zelf voor kiezen of je puur als figurant in de
achtergrond in beeld bent of als een van de deelnemers die gevolgd wordt in het
proces van Drag College.

Terms and conditions
Drag College is organised by Wagastorm and SHOUT Wageningen. As participant of Drag
College you need to keep the following terms and conditions in mind.
1. Signing up for Drag College takes place via the form on the website of SHOUT
Wageningen. If you want to add extra materials to your application, you can email
them to dragcollege@shoutwageningen.nl.
2. Signing up is possible from November 1st 2022 till November 23rd 2022.
3. On November 7th you can get help with signing up from the Drag College team. This
takes place in the Rainbow Room (Burgtstraat 1) from 20:00 to 21:00.
4. To make sure everyone gets enough support, during this edition of Drag College 10
people can participate. On December 1st 2022 we let you know if are selected as
participants.
5. When you are selected, you need to pay the 50 euro participating fee before
December 15th 2022. If you don’t pay in time, you spot will go to someone on the
spare list.
6. During Drag College you will be doing preparation at home for at least two hours a
week next to the masterclasses.
7. Drag College will be recorded to make a short movie about how drag can help you to
grow as a person. This movie will be placed online. As participant you can decide
yourself if you want to be visible in the movie as figurant in the background or as a
participant whose process is followed during Drag College.

