INSCHRIJFFORMULIER 2021
Deze inschrijving is voor de eerste editie van het Groot Ossisch Muziek
Spektakel op 20 november 2021 in De Haard in Oss.
Dit volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 4 november per email insturen
naar muziekspektakel@raauwossekar.nl
*doorhalen wat niet van toepassing is
Artiestennaam deelnemer / groep
Naam vertegenwoordiger deelnemer
Emailadres
Telefoonnummer
(Digitale) handtekening
Wij doen mee met het Muziek Spektakel en gaan akkoord met het reglement en zijn beschikbaar
voor eventuele studio opname in de week na het evenement
Wij doen mee met de soundcheck op de middag tevoren *
Ja
Nee
Muzikale begeleiding *
Live muziek
Opname USB
Indien live, naam kapel of band
Aantal zangers
Aantal koorleden
Eventuele opkomstmuziek:
Opbouwtijd podium nodig?
Bijzonderheden:

Nieuwe melodie nieuwe tekst
Naam van het lied
OF:
Bestaande melodie nieuwe tekst
Naam van het lied
Oorspronkelijke
titel
OF:
Bestaande melodie bestaande tekst
Naam van het lied
Oorspronkelijke
titel

Oorspronkelijke
artiest

Oorspronkelijke
artiest

REGLEMENT VAN

1. Het Groot Ossisch Muziek Spektakel biedt een podium aan (aankomende) talenten die hun
muzikale en zangkunsten willen delen. Een jury beoordeelt de muzikanten op hun kwaliteiten. Het
doel is een fantastisch gezellige avond met veel plezier voor deelnemers en publiek.
2. De jury bestaat uit maximaal vijf onafhankelijke personen. In de aanloop naar de eerste editie kan
nog niet worden vastgesteld of er in aparte categorieën wordt gejureerd. De keuze hierin wordt
gemaakt wanneer bekend is met welke inzendingen de deelnemers aanmelden.
3. De jury beoordeelt op muzikaliteit en publieksvermaak. De organisatie kan besluiten het publiek
ook een stem te geven.
4. Iedereen mag meedoen. Er is wel een maximum aantal deelnemers, namelijk 15. Dit aantal kan
aangepast worden wanneer de openingstijden in de horeca beperkt zijn door
overheidsmaatregelen.
5. Er zijn geen beperkingen in het muziekgenre, ook de muziekbegeleiding is een vrije keuze. Zo kan
het met live begeleiding (voor zover passend op het podium) maar ook met vooraf opgenomen
muziek.
6. Het inschrijfformulier moet uiterlijk 2 weken voor het evenement volledig ingevuld per email zijn
ingestuurd aan; muziekspektakel@raauwossekar.nl.
7. Uiterlijk twee dagen voor het evenement wordt volgorde van optreden bepaald door loting en
direct bekend gemaakt aan de deelnemers. Er kan buiten de loting om een starttijd worden
toebedeeld aan een deelnemer wanneer daar zeer dringende redenen voor zijn. Dit ter beoordeling
van de Spektakel Commissie.
8. Deelname kan met een nieuwe melodie en nieuwe tekst, maar ook met een bestaand nummer en
een nieuwe tekst. Ook een vernieuwende vertolking van een bestaand lied met bestaande tekst
kan. Playback deelname is niet mogelijk.
9. De middag tevoren is er een soundcheck. Dan moet vooraf opgenomen muziek (WAV, MP3)
ingeleverd worden op USB.
10. Een lied duurt maximaal 4 minuten. Teksten mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn.
11. De beste deelnemers worden uitgenodigd een opname in de studio te maken van hun lied. De
Raauw Ossekar gebruikt deze opnames voor promotie van het Muziek Spektakel en stelt het gratis
aan het publiek beschikbaar.
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Spektakel Commissie.

