
 

Verkiezing DMG Carnavalskraker Groot Deurne 2023 

De Carnavalskraker verkiezing 2023 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. Inzendingen vanuit het Limburgse Griendtsveen zijn ook welkom in deze competitie, mits 

aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan. 

Inzenden 

De inschrijving kan alleen door de artiesten worden gedaan. Er kan per uitvoerende artiest 1 liedje 

worden ingezonden. Inzenden kan vanaf zaterdag 14 januari 2023 om 11.11 uur tot en met vrijdag 10 

februari 2023 om 11:11 uur. 

Met het inzenden van het liedje, geeft de artiest DMG toestemming om dit nummer online 

publiekelijk te maken voor de poll onder luisteraars. Hierbij wordt een fragment uit het nummer 

geknipt van 30 seconden dat in elk geval 1 keer het refrein bevat en een gedeelte van 1 couplet. 

Daarnaast zullen alle ingezonden nummers worden gedraaid op DMG Radio op zaterdag 11 februari, 

op die dag start ook de periode dat er gestemd kan worden op de nummers door het publiek. Ook in 

de periode van 14 januari tot 11 februari zullen de reeds ingezonden nummers worden gedraaid op 

DMG Radio. 

Deelnemers die hun liedje eerst binnen de eigen gemeenschap of carnavalsvereniging willen 

publiceren, dienen het nummer pas in te sturen na een eventuele interne première maar in elk geval 

voor vrijdag 10 februari 2023 om 11:11 uur. Als hierdoor het nummer later dan de sluiting van de 

inzendtermijn wordt ingezonden, wordt het niet meegenomen in de competitie. 

Eisen aan het nummer 

- Liedjes mogen maar éénmalig worden ingezonden. Liedjes die bij vorige edities ingezonden 

zijn geweest, zijn uitgesloten van deelname. 

- Het liedje hoeft niet een productie te zijn van dit jaar maar mag niet eerder zijn ingezonden 

zijn bij eerdere edities. 

- Het liedje mag geen smadende, aanstootgevende, kwetsende of discriminerende teksten 

bevatten. 

- Er mogen geen reclame-uitingen of product- en bedrijfsnamen reclameboodschappen in de 

tekst zijn verwerkt. 

- 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). 

Aanleveringseisen 

- Het liedje moet digitaal als MP3 (minimaal 320 kbps) of WAV worden aangeleverd en via 

email of WeTransfer worden verstuurd naar carnavalskraker@dmgdeurne.nl 

- Vermeldt onderstaande gegevens in je bericht bij inzending van je lied 

1. Naam uitvoerend(e) artiest(en) 

2. Titel van het lied 

3. Naam contactpersoon 

4. Telefoonnummer contactpersoon/artiest 

 

Onze radio presentatoren zullen tijdens de stemperiode op zaterdag 4 en zaterdag 11 

februari de reeds ingezonden Carnavalskrakers uitzenden op de radio, met de mogelijkheid 

om de bijbehorende artiest te benaderen voor een telefonisch radio interview. 

Jurering en puntentelling 

De beoordeling zal worden uitgevoerd door een vakjury bestaande uit drie dj’s van DMG Radio en 

zanger/muzikant Gerard van Kol. Deze zal alle inzendingen beoordelen op Originaliteit, Muzikaliteit, 

Tekst en Carnavalesk-heid. Elk jurylid, beoordeeld alle inzendingen, met 1, t/m 10 punten voor de 

voornoemde disciplines. De DMG vakjury zal de inzendingen puur beoordelen op kwaliteit, en zich 

niet laten leiden door artiest of plaats van herkomst. 

Poll 

Op de website van de Deurne Media Groep, (www.dmgdeurne.nl) zal een publiekelijk toegankelijke 

poll komen te staan. De mogelijkheid om je stem uit te brengen via de publiekelijk toegankelijke poll 

is mogelijk vanaf zaterdag 4 februari 2023 om 11:11 uur t/m woensdag 15 februari 2023 om 11:11 

uur. Nummers waarop gestemd kan worden zullen per datum van binnenkomst worden toegevoegd 

aan de poll en ook op DMG Radio worden gedraaid. Hoe eerder een artiest een liedje instuurt, des te 

meer kans maak je op stemmen van het publiek. In het DMG-radioprogramma Deurne Draait Door, 

met presentator Ivan van Oosterhout, zal op zaterdag 4 februari, om 11:11 uur het startschot worden 

gegeven voor de publiekelijke poll. 

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. 

Nadat alle jury rapporten en data van de publieke poll verzameld zijn, zullen deze resultaten 

verwerkt worden. De afzonderlijke resultaten worden gewogen, waarbij een verdeelsleutel wordt 

toegepast van 60% (DMG vakjury) / 40% (Publieke Poll). Alle vakjuryrapporten zullen na afloop van 

de competitie openbaar gemaakt worden via de site van DMG. 

 

 

 



Uitslag 

De uitslag van de DMG Carnavalskraker 2023, zal bekend worden gemaakt op zaterdag 18 februari 

2023 om 11.11 uur in het DMG-radioprogramma Deurne Draait Door, met presentator Ivan van 

Oosterhout. Hiervoor worden de makers van de liedjes die eerste, tweede en derde plek hebben 

behaald uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. 

De artiest of groep met het hoogste aantal punten, wint de DMG Carnavalskraker Groot Deurne 

2023, en daarmee de wisselbokaal. Tevens krijgt de winnaar een professionele videoclipopname 

aangeboden die direct na de uitreiking plaatsvindt op zaterdag 18 februari 2023 om 12.00 uur in de 

tv-studio van DMG. Voor de nummers 1, 2 en 3 is er tevens een onderscheiding, in de vorm van een 

medaille. 

Tevens krijgen de nummers 1, 2, en 3, de mogelijkheid om hun nummer te presenteren tijdens de 

sleuteloverdracht op zaterdag 18 februari 2023 om 15.30 uur op de Markt in Deurne tijdens de 

festiviteiten. 

Tijdlijn 

Zaterdag 14 januari 

11.11 uur Openstelling inzendingen 

Zaterdag 4 februari:  

11.11 uur Openstelling publieke poll 

Vrijdag 10 februari 

11.11 uur Sluiting inzendingen 

Woensdag 15 februari: 

11.11 uur Sluiting publieke poll 

Zaterdag 18 februari: 

11.11 uur Bekendmaking winnaar 

12.00 uur Videoclipopname winnaar 

15.30 uur Optreden nummers 1, 2 en 3 bij sleuteloverdracht 

Overige voorwaarden 

- 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. 

- Alle rechten omtrent de DMG Carnavalskraker Groot Deurne, zijn voorbehouden aan de 

organisatie. 

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

- Bij de poll kan slechts 1 keer worden gestemd per IP-adres, bij misbruik worden stemmen 

uitgesloten in de telling. 

- Inzendingen die later binnenkomen dan de sluiting van de inzendingstermijn op vrijdag 10 

februari 2023 om 11:11 uur, worden niet meegenomen in de competitie. 


