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Algemeen:
Carnavalskraker 2019 is een liedjescompetitie die georganiseerd wordt door DMG radio, met als
voornaamste doel, de lokale carnavalsmuziek te promoten.

Aan de Carnavalskraker liedjescompetitie, kan worden deelgenomen door artiesten uit de gemeente
Deurne. Bij groepen is tenminste één van de groepsleden geboren, en/of woonachtig in de gemeente

     Deurne. M.i.v. jaargang 2019, zijn inzendingen vanuit het Limburgse Griendtsveen ook welkom in
     deze competitie, mits aan de voornoemde voorwaarde wordt voldaan. Als argument voor deze beslis-
     sing, is de persoonlijke, en economische band die het geïsoleerde Griendtsveen heeft met Deurne.

De inschrijving kan alleen door de artiesten worden gedaan. Er geldt een maximum van 2 liedjes per
     uitvoerende artiest. Inzenden kan vanaf 6 januari 2019, tot en met vrijdag 8 februari 2019, 19:30 uur.

Eisen aan het nummer:
Liedjes mogen maar éénmalig worden ingezonden*. Liedjes die bij vorige edities ingezonden zijn
geweest, worden uitgesloten van deelname.

Geen smadende, aanstootgevende, kwetsende of discriminerende teksten.

Reclame uitingen, e/o in de tekst verwerkte reclameboodschappen, of verwijzingen ter promotie van,
maken het ingezonden nummer ongeschikt voor deelname aan deze competitie. Zulks ter beoordeling
door de organisatie..

De melodie mag een eigen compositie of bestaand nummer zijn; de tekst moet echter origineel zijn.
     Letterlijke vertalingen zijn niet toegestaan (dit is ter beoordeling door de organisatie).

De artiest biedt het liedje aan op MP3 (minimaal 256 kbs), CD of usb stick. De ingezonden media
blijft eigendom van DMG radio.

* liedje hoeft niet per se van jaargang 2018-2019 te zijn.

Uitzendrechten DMG:
DMG radio, DMG TV, en DMG Media (website) hebben het recht om de ingezonden liedjes voor en
na de bekendmaking van de uitslag, te gebruiken voor haar uitzendingen en promotie doeleinden.

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de artiest kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Jurering en puntentelling:
De eerste selectie zal gedaan worden door een vakjury, bestaande uit een 6-tal medewerkers van
DMG radio. Deze zal alle inzendingen beoordelen op de navolgende 4 facetten: Originaliteit;
Muzikaliteit; Tekst; en Carnavalesk-heid.
Hiermee wordt door de DMG vakjury gestart vanaf 23 februari 2019, 19:00, nadat tijdens de zaterdag
middag show “Ramon on Air” om ca. 18:00 uur de mogelijkheid  tot stemming zal worden gesloten.

Elk jurylid, beoordeeld alle inzendingen, met 1, t/m 10 punten voor de voornoemde disciplines. De
DMG vakjury (6 personen), zal de inzendingen puur beoordelen op kwaliteit, en zich niet laten leiden
door artiest, e/o plaats van herkomst.



Op de website van de Deurne Media Groep, (www.dmgdeurne.nl) zal een publiekelijk toegankelijke
poll komen te staan.
De publiekelijke poll kan reeds vanaf zondag 6 januari 2019, 12:00 uur gevuld worden met inzendin-
gen, en deze inzendingen zullen vanaf moment van binnenkomst, ook in de radio programmering
worden meegenomen.
De mogelijkheid om je stem uit te brengen via de publiekelijk toegankelijke poll is echter pas moge-
lijk vanaf  zaterdag 9 februari 2019, gedurende een periode van 14 dagen, t/m zaterdag 23 februari
2019, 18:00 uur. 
In het DMG programma “Deurne Draait Door”, met presentator Ivan van Oosterhout, zal op zater-
dag 9 februari, om 11:00 uur het startschot worden gegeven voor de publiekelijke poll.

Iedereen heeft hier de mogelijkheid om zijn of haar voorkeur uit te spreken, door een keuze te maken
voor 3 liedjes. Per PC, kan slechts 1x worden gestemd, en na stemming wordt het IP adres
van de gebruikte PC geblokkeerd. 1 stem levert 1 punt op. Je kunt dus max. 3 stemmen/punten
vergeven aan je favoriete inzending. Mogelijkheid om je publieke stem te laten horen, is mogelijk t/m
zaterdag 23 februari 2019, 17:00 uur. Gedane stemmingen, welke gedaan zijn via een VPN netwerk
(Virtueel Particulier Netwerk), veelal te herkennen aan een buitenlands IP adres, zullen worden
uitgesloten van het eindresultaat van het totaal aantal stemmen.

*   de organisatie heeft bepaald, dat er in 2019, op 3 verschillende liedjes gestemd moet worden.
     Er zal er een blokkade worden aangebracht om 3x op hetzelfde nummer je stem uit te brengen.
     Dus 3x je stem uitbrengen is een verplichting, en pas dan is er een geldige stem uitgebracht, en
     wordt je IP adres geblokkeerd voor verdere deelname.

Zoals ook in het voorgaande jaar, zullen de carnavalsverenigingen worden uitgesloten van van stem
recht. Deze uitsluiting is overeengekomen in overleg met de betrokken carnavalsverenigingen.

De beoordeling door de vakjury, bestaat uit de mogelijkheid om alle ingezonden nummers, in
volgorde te plaatsen van nummer 1, tot en met nummer laatst. Hierbij is de nummer 1 in de lijst, de
favoriete keuze van de stemgerechtigde van de vakjury, en de nummer laatst, de minst favoriete
keuze.
De puntentelling is omgekeerd evenredig aan het aantal deelnemers/liedjes van deze
liedjescompetitie.
M.a.w., bij 25 inzendingen, ontvangt de nummer 1, 25 punten, en de nummer laatst, in dit voorbeeld
nummer 25, slechts 1 punt.
Alle vakjury rapporten zullen openbaar gemaakt worden via de site van de Deurne Media Groep
(www.dmgdeurne.nl) , en wel op zaterdag 2 maart 2019.

Nadat alle jury rapporten, alsmede van de publieke poll binnen zijn zullen deze resultaten verwerkt
worden. In een Excel bestand zullen de afzonderlijke resultaten worden gewogen, waarbij een
verdeelsleutel wordt toegepast van 60% (DMG vakjury) / 40% (Publieke Poll).

De uitslag van de DMG Carnavalskraker 2019, zal bekend worden gemaakt op zaterdag 2 maart 2019
in het DMG radio programma “LunchTim”, tussen 13:00 en 14:00 uur, met presentator
Tim van der Weerden.   

De artiest of groep met het hoogste aantal punten, wint de DMG Carnavalskraker Groot Deurne 2019,
en daarmee de wisselbokaal.
Tevens krijgt de winnaar een proffesionele CD opname aangeboden in de Trypoul Recording Studios
in Neerkant.
Ook zal er van de nummers 1, 2, en 3 een proffesionele videoclip worden opgenomen, voor plaatsing
op YouTube. Deze opnames zullen plaats vinden in week 9 van 2019.
Tevens krijgt de nummers 1, de mogelijkheid om zijn nummer te presenteren tijdens de sleutel-
overdracht op zaterdag 2 maart 2019 op het marktplein te Deurne.

Indien de situatie zich voordoet, dat twee of meerdere partijen op basis van de puntentelling gedeeld
eerste zijn, bepaalt de DMG vakjury de uiteindelijke winnaar.

http://www.dmgdeurne.nl/


Inschrijven:
Inschrijven kan tot 8 februari 2019, 18:00 uur. MP3, CD of USB stick moeten uiterlijk op die datum
in het bezit zijn van de organisatie. Deze datum/tijdstip zal strikt worden gehanteerd.

1.) als MP3 per email : carnavalskraker@dmgdeurne.nl

2.) CD of USB stick per post naar: Carnavalskraker 2019 DMG, Postbus 249, 5750 AE Deurne.

3.) Als bijlage treft U aan het inschrijf formulier voor de DMG Carnavalskraker 2019. Deze graag
uitprinten, invullen en retourneren (scannen) naar het voornoemde email, of postadres, eventueel met
Uw muzikale inzending. Graag zo volledig als mogelijk invullen en retourneren s.v.p.

4.) Gelieve het inschrijf formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onze radio presentatoren
willen in februari (9, 16, en 23 februari)  iedere zaterdag, elk uur een inzending voor de
Carnavalskraker uitzenden op de radio, met de mogelijkheid om de bijbehorende
artiest te benaderen voor een telefonisch radio interview. Dus goede info is in Uw eigen belang!!

Overig:
Alle rechten omtrent de DMG Carnavalskraker Groot Deurne, zijn voorbehouden aan de organisatie.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Vragen:
Bij eventuele vragen e/o onduidelijkheden, aarzel dan niet om de organisatie te raadplegen via:

carnavalskraker@dmgdeurne.nl
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