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Dynamiccon 
Dynamiccon is een conventie opgericht door cosplayers voor cosplayers. Ons doel is 

om beginnende cosplayers een duwtje in de rug te geven en hen te helpen om 

zichzelf en hun cosplay te ontwikkelen. Omdat Dynamiccon een conventie gericht op 

cosplay is, kan een cosplay competitie niet ontbreken.   

Judges focus area’s 

Onze jury zal op diverse dingen letten tijdens de competitie, zoals performance en 

kostuum. Wie onze jury voor dit jaar is zal later bekend gemaakt worden.  

Most-In-Character-prize 

Dit is een nieuwe prijs bij Dynamiccon. Dit is een extra kans om een prijs te winnen, 

door je het meest als je cosplay-character te gedragen tijdens de competitie. Deze 

extra prijs heeft geen vaste categorie en kan gewonnen worden door alle 

deelnemers.  
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Documents 
We hebben verschillende documenten nodig van je als je wilt deelnemen aan de 

competitie. Welke documenten nodig zijn staan vermeld bij elke categorie. De 

benodigde documenten moeten voor 31 December bij ons binnen zijn, anders vervalt 

de inschrijving.   

General rules 

1 Cosplay moeten dekkend genoeg zijn om publiekelijk gedragen te worden, en 
geschikt zijn voor een family-friendly conventie.  

2 Cosplays mogen geen delen bevatten die andere deelnemers kunnen schaden.  

3 Wanneer een cosplay gemaakt is van hard materiaal, zorg ervoor dat deze geen 
harde/scherpe randjes heeft.  

4 Voor prop-regeling zie onze huisregels. Alle props moeten voldoen aan de 
Nederlandse wapenwet.  

5 1. Het is verboden om spullen die kunnen morsen op het podium te gebruiken zoals 
bubbles, glitter, confetti etc.  

6 Er is geen leeftijdsgrens.  
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Als je jezelf wilt terugtrekken uit de competitie, laat een van onze crew-members bij 
de Info Desk dit weten, voor 11 uur.  

8 2. We hebben maar een beperkt aantal plekken, dus we adviseren je dat je jezelf snel 
inschrijft om teleurstelling te voorkomen! 

9 Bij twijfel of je cosplay geschikt is voor onze conventie, neem contact met ons op.   

10 Het niet aan de regels houden kan uitlopen op disqualificatie.  
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Bought 
Deze categorie is een catwalk-categorie. De maximale tijd voor het showen van je 

cosplay is 30 seconden.  

Video en audio 

We gebruiken geen video of audio die afgeleverd is door de deelnemers. Tijdens de 

categorie zal er random muziek spelen.  

foto’s in cosplay 

We hebben (een) foto(s) nodig van de deelnemer die de cosplay draagt.  

Regels voor deze categorie 

1 Meer dan 80% van de cosplay moet gekocht zijn. (we kijken dit na!) 

2 Er is een maximum van 20 deelnemers aan deze categorie.  

3 Aanmelden op de dag zelf is mogelijk zolang er plaats is.   
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Beginner 
Deze categorie is voor degene die hun cosplay willen tonen, maar het niet op 

willen/durven te nemen tegen de pro’s. De maximale tijd voor de performance is 1,5  

minuut.   

Video en audio  

- Om mee te doen hebben we 1 bestand nodig waarop een video met audio 

staat. Losse bestanden worden niet geaccepteerd.  

- Geaccepteerde formats: MP4 

foto’s in cosplay & ontwikkelings-fotos 

- We hebben (een) foto(s) nodig van de deelnemer die de cosplay draagt.  

- We hebben fotos nodig van het ontwikkelings-process.  

Regels voor deze categorie 

1 De cosplay moet zelfgemaakt zijn.  

2 Kleine props/schoenen mogen gekocht zijn. (max. 25 cm voor een gekochte 
prop) 

3 Zelf-gemaakte props mogen gebruikt worden als deze voldoen aan onze 
huisregels.  

4 Er is een maximum van 20 deelnemers aan deze categorie.  
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Pro’s 
Deze categorie is voor zij die zichzelf als de enige echte pro willen bewijzen. De 

maximale tijd voor de performance is 1,5  minuut.   

Video en audio  

- Om mee te doen hebben we 1 bestand nodig waarop een video met audio 

staat. Losse bestanden worden niet geaccepteerd.  

- Geaccepteerde formats: MP4 

foto’s in cosplay & ontwikkelings-fotos 

- We hebben (een) foto(s) nodig van de deelnemer die de cosplay draagt.  

- We hebben fotos nodig van het ontwikkelings-process.  

Regels voor deze categorie 

1 De cosplay moet zelfgemaakt zijn.  

2 Kleine props/schoenen mogen gekocht zijn. (max. 25 cm voor een gekochte 
prop) 

3 Zelf-gemaakte props mogen gebruikt worden als deze voldoen aan onze 
huisregels.  

4 Er mag gebruik worden gemaakt van decor(atie) wanneer nodig. (geef dit bij 
ons aan) 

5 Er is een maximum van 10 deelnemers aan deze categorie.  
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Group 
Deze categorie is voor jullie om jezelf te bewijzen als koning van de performance. De 

maximale tijd voor de performance is 1,5  minuut.   

Video en audio  

- Om mee te doen hebben we 1 bestand nodig waarop een video met audio 

staat. Losse bestanden worden niet geaccepteerd.  

- Geaccepteerde formats: MP4 

foto’s in cosplay & ontwikkelings-fotos 

- We hebben (een) foto(s) nodig van de deelnemer die de cosplay draagt.  

- We hebben fotos nodig van het ontwikkelings-process.  

Regels voor deze categorie 

1 De cosplay moet zelfgemaakt zijn.  

2 Gebruikte props mogen maximaal 2 meter zijn.  

3 De groep mag maximaal uit 5 deelnemers bestaan.  

4 Er mag gebruik worden gemaakt van decor(atie) wanneer nodig. (geef dit bij 
ons aan) 

5 Er is een maximum van 10 deelnemers aan deze categorie.  
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 See you there!   

 

 


