Wedstrijdreglement
DE STER VAN KROTTEGEM 2018
Onze-Lieve-Vrouwemarkt te Kro4egem, Roeselare
Vrijdag 11.05.2018
vanaf 17 uur t.e.m. 15 jaar
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De Ster van Kro4egem is een zangwedstrijd. De nadruk ligt op het zingen en daar gaat dan ook de
meeste aandacht naartoe. Présence, originaliteit en act zijn eveneens belangrijk. Het gaat erom om
jezelf te zijn, origineel te zijn : het is géén soundmix of imitaPewedstrijd.
De organisatoren van “De Ster van Kro4egem” stellen alles in het werk om alle kandidaten alle kansen
te geven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen optreden. De techniek is hetzelfde voor
iedereen. Elke deelnemer verdient een eerlijke kans om zijn/haar talenten te tonen.
Alle kandidaten dienen 6 jaar of ouder te zijn voor de dag van de wedstrijd. Kandidaten jonger dan 18
dienen steeds vergezeld te zijn van één van de ouders of voogden. Hun inschrijvingsformulier dient
eveneens mede door hen ondertekend te worden.
Kandidaten dienen samen met het inschrijvingsformulier een demo op te sturen waarop 2 volledige
nummers zijn ingezongen. De jury beoordeelt deze demo en bepaalt welke kandidaten mogen
deelnemen. De inschrijvingsformulieren kunnen gedownload worden op www.kro4egem.org of
aangevraagd bij Frank Wauters, frankwauters@opael.be, 0475/63.06.51.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5 voor soloarPesten en € 10 voor duo's en groepen, en is eenmalig te
betalen voor aanvang van de wedstrijd of via storPng op rekening BE58 6528 1488 7079 van vzw
Kro4egemse Ransels (met vermelding ‘Ster + naam arPest’.
De deelnemers mogen de anderen niet hinderen voor, Pjdens of na hun optreden. Anders leidt dit tot
diskwaliﬁcaPe.
De wedstrijd staat open voor nummers in alle genres.
De deelnemers moeten hun nummer live zingen. De kandidaten mogen gebruik maken van een
orkestband (= instrumentale versie van een liedje op cd of usb-sPck) van goede kwaliteit, zonder lead
stem of melodielijn. Backing vocals op de orkestband zijn toegelaten. Er worden geen casse4es
toegelaten. De jury mag op elk moment vragen om een stukje a capella te zingen, of om de orkestband
te beluisteren. Voice over is eveneens niet toegelaten (voice over = het meezingen met je eigen stem
die vooraf werd ingezongen op de orkestband). Kandidaten dienen zelf voor deze orkestband te zorgen
en uiterlijk 10 dagen voor de liveshow te bezorgen aan de organisator.
Er wordt telkens 1 integraal nummer gezongen. Medleys zijn niet toegestaan
De deelnemers moeten een uur voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn. Een onschuldige hand
zal dan, in aanwezigheid van alle kandidaten, de volgorde bepalen door lo4rekking. Deze volgorde is
deﬁniPef en dient door iedereen gerespecteerd te worden. Kandidaten die te laat zijn, worden
gediskwaliﬁceerd, tenzij er duidelijk sprake is van overmacht.
De jury bestaat uit vijf personen.
Een totaal van 100 punten wordt toegekend en als volgt samengesteld : zang : 50 punten, présence /
uitstraling : 20 punten, act / podium : 20 punten, originaliteit : 10 punten.
Iedere deelnemer geei automaPsch toestemming aan de organisaPe van de Ster van Kro4egem om
zijn/haar foto’s en CV te gebruiken op de website of media gerelateerd aan de wedstrijd.
De naam ‘De Ster van Kro4egem’ mag enkel gebruikt worden i.v.m. de wedstrijd zelf en mag enkel
gebruikt worden na toelaPng van de organisatoren.
Het reglement is eigendom van vzw Kro4egemse Ransels. De organisatoren hebben het recht, het
wedstrijdreglement ten allen Pjde aan te passen als blijkt dat één of meerdere deelnemers de
reglementen fouPef of dubbelzinnig trachten te interpreteren of louter als dit ten goede komt aan de
wedstrijd zelf én de kandidaten.

15. De winnaar, winnares, winnend duo of winnende groep mag tot de volgende ediPe van de Ster van
Kro4egem Pjdens de Kro4egemse Feesten 2019 de Ptel ‘Ster van Kro4egem’ en het daarbij horende
lint dragen en gebruiken. De winnaar mag een kort graPs optreden verzorgen Pjdens de opening van
de Kro4egemse Feesten 2019 en ontvangt tevens een mooie prijs.

