Opzet en reglement Lallebal
Gennepse Vasteloavendclup ‘t Bombakkes
editie 2019
• DATA
o Datum evenement: zaterdag 23 november 2019
o Locatie 4 Events Gennep.
o Generale repetitie Zaterdagmiddag 23 november.
• DEELNAME
Er kan deelgenomen worden in één open categorie. Dit houdt in:
o Deelnemers mogen zelf weten of ze op een bestaande of op een originele melodie zingen.
o Deelnemers mogen met een muziekband meezingen of met live-muziek
o In alle gevallen moet de tekst origineel zijn en in het dialect van de gemeente Gennep.
o Er komt dus één winnaar, ongeacht of deze met een bestaande of een originele melodie heeft
deelgenomen.
o Voor bestaande melodieën geldt dat alle liedjes van het vroegere Schlagerbal en/of
Liedjesaovend uitgesloten zijn van deelname.
o Een bestaande melodie kan slechts eenmaal per editie ten gehore gebracht worden. Dat wil
zeggen dat de eerste aanmelding voor een bepaalde bestaande melodie het alleenrecht voor
die editie heeft. (wie het eerst komt die het eerst maalt).
o Alle deelnemers mogen (in dezelfde samenstelling) met maximaal 2 nummers mee doen.
• THEMA
o Net als afgelopen jaren krijgt de avond ook weer een thema.
Dit jaar is dat: “Génnep baove!”
o Het thema dient slechts ter “inspiratie”. Het staat de deelnemers vrij dit thema op welke manier
dan ook in hun lied of optreden te verwerken, maar het is geen verplichting en zal ook geen rol
spelen in de jurering voor het beste optreden.
o Er zal wel een extra prijs beschikbaar zijn voor de act die het thema het best in het optreden
verwerkt heeft.
• JURERING:
o Jurering zal plaats vinden volgens het bekende “Eurovisie” systeem. Elke deelnemer levert één
jurylid.
o De jury staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die zelf geen stemrecht heeft.
o De juryleden krijgen een vaste plaats in de zaal, vanwaar ze een goed oordeel kunnen vellen.
o Er zal vooral gejureerd worden op tekst, presentatie (incl. zang) en verwerking van het thema
(zie hierboven), waarbij de beleving in de zaal door het publiek belangrijk is.
o Bij een gelijke puntstand wordt de winnaar degene die van de meeste juryleden het maximaal
aantal punten gekregen heeft. Als dat ook gelijk is wordt naar het meeste aantal 2 e plaatsen
gekeken enz.
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• AANMELDEN
o Uiterste aanmelddatum voor dit evenement is 20 oktober 2019. Op deze datum moet
aangegeven worden hoe men wil deelnemen. Indien men met een bestaande melodie deel wil
nemen dient de titel, componist en oorspronkelijke uitvoerder van het betreffende nummer
aangeleverd te worden.(houd er rekening mee dat een andere deelnemer wellicht al met dit lied
ingeschreven heeft, zorg dus voor een alternatief, of wees er snel bij). Aanmelden bij de
commissie: lallebal@bombakkes.nl
o De uiterste inleverdatum voor de (eventuele) orkestband en de tekst is 1 november 2019 bij de
commissie: lallebal@bombakkes.nl
o De orkestbanden mogen alleen volledig instrumentaal zijn zonder meelopende ingezongen
arrangementen.
• BELANGRIJK
o
o
o
o
o

‘t Bombakkes is bereid groepen te ondersteunen (te bemiddelen) bij het maken van een
muziekband of tekst, neem hiervoor contact op met de commissie
Begin november zal er een deelnemersoverleg met alle deelnemers worden gepland bij Hotel
de Kroon, de definitieve datum volgt nog.
De volgorde van optreden wordt tijdens de deelnemersvergadering door middel van loting
bepaald. Het is toegestaan om onderling te ruilen (stem dit met de commissie Lallebal af). De
volgorde van optreden voor de generale repetitie wordt in onderling overleg bepaald.
Deelnemers kunnen worden gevraagd om op te treden tijdens andere Bombakkes activiteiten
(Boerenbal, Zittingsavond). Let op, dit is geen vaststaand recht, dit wordt door de
organisatie van de betreffende activiteit per keer bekeken!
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie LalleBal van ’t
Bombakkes.

Opgesteld Augustus 2019, Commissie LalleBal ‘t Bombakkes.
Barend van der Venne, Bas van den Ende, Ivo Reintjes, Maarten Daniëls

Opzet en reglement Bombakkes LalleBal 2019

2

