STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL “DE VOSSEN”

REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN HET CARNAVALSLIEDFESTIVAL
Versie 2019
Begripsomschrijvingen
De Stichting

De Stichting A.H.C.”De Vossen” (KvK S 110374).

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting.

Het reglement

Het Reglement voor aan het Carnavalsliedfestival meedoende
deelnemers.

De commissie

De commissie, die door het bestuur is aangesteld om namens het
bestuur het carnavalsliedfestival te organiseren.

De vakjury

Personen, tijdens het festival al dan niet herkenbaar, door het
bestuur aangesteld om het optreden te beoordelen en te klasseren.

Deelnemer

Zij, die aan het liedfestival meedoen.

Data

25 Oktober 2019:
25 Oktober 2019:
1 November 2019:
9 november 2019:

uiterlijke datum inleveren
aanmeldingsformulier
uiterlijke inlever datum wisselbeker
winnaars vorig jaar
inleveren verklaring van originaliteit
eventueel bladmuziek
Carnavalsliedfestival

en

Aanmelding en verklaring van originaliteit
1. Aanmelding voor deelname aan het carnavalsliedfestival dient te geschieden door
volledige invulling van het op de website van de stichting geplaatste
aanmeldingsformulier. Dit formulier dient uiterlijk op de pagina 1 vermelde datum, te
zijn ingeleverd op het op het formulier vermelde adres.
2. Per deelnemer dient middels het aanmeldingsformulier aan de stichting te worden
opgegeven de naam en het adres van de persoon die bevoegd is namens de
deelnemer op te treden.
3. Het op het aanmeldingsformulier te vermelden e-mailadres van de contactpersoon
dient zodanig te worden gekozen, dat de deelnemer binnen 24 uur na verzending
kennis heeft genomen van de inhoud van een door of namens de stichting aan dit
e-mailadres verzonden bericht.
4. Volledige invulling van het op de website van de stichting geplaatste verklaring van
originaliteit dient uiterlijk op de pagina 1 vermelde datum, te zijn ingeleverd op het op
het formulier vermelde adres.
Spelregels
5. Het lied moet vooral een Carnavalesk karakter hebben. Het thema van het Hulster
Carnaval dient in het lied te zijn verwerkt.
6. De liederen worden voorgedragen tijdens de zaterdagavond het dichtst bij de
elfde-van-de-elfde in de tent aan de Grote Markt. Het is hierbij nodig om tenminste
enige muzikale begeleiding te hebben.
7. Op deze zaterdagavond op de pagina 1 vermelde datum om 19.00 uur dient
1 vertegenwoordiger van de deelnemer zich te melden in café Booz.
8. Er zijn 6 onderwerpen waarop beoordeeld kan worden. De onderdelen hebben allen
het zelfde gewicht, dwz geen een onderdeel telt zwaarder mee als de andere.
a. Originaliteit tekst (nieuwheid van de tekst),
b. Thema er in verwerkt,
c. Originaliteit muziek (nieuwe of bestaande melodie),
d. carnavalesk karakter van het optreden (presentatie en lied),
e. meezingbaarheid (zijn de teksten/refreinen gemakkelijk mee te zingen)
f. duurzaamheid (kan het nog jaren mee)

9. Getracht wordt het winnende lied wordt zoveel mogelijk aan de bevolking van Hulst
bekend te maken.
10. Tijdens de rondgang van Prins Carnaval en de Raad van 11 naar de verschillende
scholen en verenigingen en gedurende het Carnaval wordt getracht het lied
regelmatig ten gehore te brengen.
11. Jurering zal geschieden via een vakjury en publiekjury.
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12. Bij gebruikmaking van een bestaande melodie, dient rekening te worden gehouden
met Buma Stemra rechten.

De vak jurering
13. De deelnemers en hun lied worden op een aantal aspecten beoordeeld door de jury
middels toekenning van punten.
14. De punten zullen door de jury worden opgeteld en per jurylid wordt bepaald wie de
winnaar is. Vervolgens worden de winnaars per jurylid naast elkaar gelegd en de
plaatsing opgeteld. De deelnemer met het laagste notering zal de winnaar worden
van het Carnavalsliedfestival
15. Bij gelijke klassering wordt de hoogste plaats toegekend aan de deelnemer, die het
hoogste aantal punten kreeg voor het aspect “Thema er in verwerkt”.
16. Er is een vakjury prijs voor beste kapel en een vakjury prijs voor beste niet-kapel
De publieksjurering
17. De winnaar van de publieksprijs wordt bepaald door het uitbrengen van stemmen
door het publiek.
18. Gestemd kan er worden via de website van Stichting A.H.C. de Vossen.

Sancties
19. Aanwijzingen van het bestuur en van hen, die namens het bestuur zijn aangesteld om
het verloop van het liedfestival te regelen, dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
20. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van of namens het bestuur gegeven of het op
enigerlei wijze niet voldoen aan de voorschriften, vervat in het reglement kan
resulteren in vermindering van het bij de jurering toegekende aantal punten, lagere
klassering, diskwalificatie.
21. Tegen een beslissing door of namens het bestuur genomen kan schriftelijk beroep
worden ingesteld bij de secretaris van de stichting, waarna het dagelijks bestuur over
het beroep zal oordelen. Het oordeel van het dagelijks bestuur is bindend.

Prijzen
22. Bekendmaking van de uitslag van de vakjury en het publiek vindt plaats na het
festival tussen 23.00 en 01.00.
23. De winnaar van de Juryprijs krijgt naast zijn prijs een wisselbeker waar zijn naam op
zal worden toegevoegd
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24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van de
Stichting.
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