Reglement liedjesfestival V.A.Z.
* versie van 23 september 2014

1. Deelname geschiedt:
a) Door het schrijven en ten uitvoer brengen van tekst op muziek door de
VAZ beschikbaar gesteld.
b) Door het schrijven en ten uitvoer brengen van tekst op een door u zelf
geschreven melodie.
c) Door het schrijven van tekst op een al bestaande melodie.
- bij inlevering de naam vermelden van de officieel uitvoerende artiest en de titel.
- deze nummers worden door de jury kritischer beoordeeld.
Tot uiterlijk 7 dagen voor het festival kan men zich aanmelden voor deelname.
Dit kan via vastelaovedzotte@hotmail.com of bij de organisatie van het festival.
Deelnameformulieren zijn te downloaden via www.vazoudgastel.com
Het aanleveren van de tekst (in 5-voud) moet voor het daadwerkelijke optreden tijdens het
liedjesfestival overhandigd worden aan een door de VAZ aangewezen persoon. Deze persoon zal de
teksten aan de jury doorgeven. De deelnemer ZELF is verantwoordelijk voor het inleveren van de
tekst bij de aangewezen persoon.

2.Tekstvoorwaarden:
Onderstaande punten zijn van essentieel belang:
- Het motto moet duidelijk terug te vinden zijn.
- Kwetsend en/of belastend taalgebruik zal niet worden getolereerd.
- Reclame in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

3.Liedjesfestival:
a) Volgorde van presentatie gebeurt door middel van loting, alle deelnemers dienen
hiervoor tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
b) De jury bestaat tenminste uit 3 leden en zal door de VAZ worden samengesteld.
c) De jurering en de daaruit volgende uitslag zijn bindend.
d) Het is niet toegestaan om juryleden tijdens en na het festival aan te spreken bij onmin
over de uitslag.

4. CD-opnamen:
De cd wordt als volgt samengesteld:
a) Het winnende lied verschijnt altijd op cd. Indien dit niet het lied is wat door de VAZ werd
verstrekt, zal voor bladmuziek door de VAZ worden zorggedragen.
b) Met de juryuitslag als richtlijn zal door de VAZ de cd worden samengesteld ten einde tot
een waardige leutschijf te komen.
c) De rechten van de nummers op de cd zijn voorbehouden aan de VAZ en BUMA/STEMRA.

1

Criteria Liedjesfestival V.A.Z.
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Op de navolgende punten wordt door de jury gejureerd:

* Komt het motto tenminste 1 keer in het lied voor.
* Is het lied carnavalesk? ( bijv. ritme van het lied)
* Is het lied makkelijk meezingbaar? (tekst moet ook voor kinderen zingbaar en begrijpelijk zijn).
* Is het lied bespeelbaar? (denk aan de bandjes die het moeten instuderen en moeten kunnen
spelen).
* Is er gebruik gemaakt van het Gastels dialect? (het is carnaval dus de voorkeur gaat uit dat het
gezongen wordt in het Gastels dialect).
bijv. als men zingt over Oud Gastel dan zingt men over het Vastelaovedzottelaand

Presentatie en uitvoering van het liedje wordt NIET gejureerd maar uiteraard wel
gewaardeerd!!!!!.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
VAZ bestuur!!
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