
Reglement Oesjbiks VasteloavesLeedjesKonkoer 2021: 
 

1. Het bestuur bepaalt ieder jaar opnieuw het reglement en beslist altijd of aan het reglement voldaan 

wordt. 

                                                                                                                  

2. Het Oesjbiks VasteloavesLeedjesKonkoer (O.V.L.K.) vindt plaats op vrijdag 11 november 2022. 

 

3. Per artiest of artiestengroep moet minimaal 1 deelnemer woonachtig zijn in Oirsbeek. 

 

4. Alle deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn.  

 

5. Deelnemende liedjes en uitvoering mogen niet aanstootgevend en/of beledigend zijn. Tevens 

moeten ze nieuw en uniek zijn. 

 

6. Inschrijving van de deelnemers vindt plaats op een vastgesteld tijdstip en op een vastgestelde 

locatie. Dit wordt vooraf aan alle deelnemers van het voorgaande jaar persoonlijk kenbaar 

gemaakt. Dit jaar vindt de inschrijving plaats bij Kaffee In de Vrie op 20-05-2022 van 20.11 uur 

tot 22.11 uur. 

 

7. De kandidaat deelnemer(s) dienen zelf contact op te nemen met een studio voor het maken van hun 

liedje. Mits de deelnemer(s) zich tijdig melden is het voor de organisatie mogelijk de  

      deelnemer(s) in contact te brengen met een geluidsstudio alwaar een professionele geluidsband  

      gemaakt kan worden. De uiterste inleverdatum van de muziekband, wav bestand, is 19 okt 2022.  

      De muziekband dient per mail gestuurd te worden naar pistersroger@gmail.com. 

  

8. De BOA heeft dit jaar reeds contact gelegd met de studio van Ronald Claessens. Met Ronald 

Claessens zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

• Aantal liedjes studio Ronald: 7 nummers is akkoord. Meer gaat hem niet lukken. 

 

• Kosten per liedje:  

- basis 150 euro. Intakegesprekje, arrangement, 1 inzingavond (2uur). 

- melodie maken door Ronald kost 40 euro. Als Ronald de melodie maakt, kan het niet  

  ingezonden worden voor het LVK. Kosten voor melodielijn zijn voor deelnemer zelf. 

- extra opnamekosten 20 euro per uur. Kosten voor deelnemer zelf. 

- geen house, hiphop muziek mogelijk bij Ronald (vanwege teveel werk voor hem daaraan). 

- extra live instrument is mogelijk. Kosten voor deelnemer zelf. 

 

• Uiterlijke inleverdatum: 2 juli. Melodie, stijl (bijvoorbeeld mars, wals, samba, 6/8 maat of 

vierkwartsmaat) met een voorbeeld, volledige tekst. Afspraak bij studio voor melodielijn is 

mogelijk. Formulier moet worden ingevuld. Ronald stuurt dit nog door. Liedjes na 1 juli 

worden niet geaccepteerd. Afspraak rechtstreeks met Ronald Claessens afspreken 
 

  



9. Het vergoedingssysteem wordt elk jaar opnieuw vastgesteld afhankelijk van de financiële situatie, 

zo ook dit jaar (2021). Iedere deelnemer betaalt een bijdrage van € 30,- tot een maximum van        

€ 150,- per groep. Door de BOA wordt maximaal € 150,- vergoedt. Natuurlijk vraagt de 

organisatie wel een bewijs van betaling! Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient 

het liedje uiterlijk 20 okt. als complete uitvoering, dwz. instrumentaal en vocaal, op een 

geluidsdrager ter beschikking gesteld te worden aan de BOA. de BOA heeft het recht om dit liedje 

op een geluidsdrager te zetten voor verkoop. 

 

10. De jury wordt jaarlijks samengesteld door de organisatie van het O.V.L.K., een uitleg over de  

      jurering vindt plaats vóór de generale repetitie. 

 

11. Per deelnemer mogen alle liedjes 2 maal uitgevoerd worden op het O.V.L.K. Optredens tijdens de 

carnaval zullen worden ingepland en tijdig worden doorgegeven.  

 

O.V.L.K. 2021 


