WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

Kamp Noord is een intergemeentelijk rockconcours dat plaats vindt in volgende gemeenten: Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen,
Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Rijkevorsel, Stabroek en Wuustwezel. Kamp Noord loopt tussen januari 2015 en mei
2015.

2.

Alle pop/rockbands, hip-hop-acts en live dance acts uit de deelnemende gemeenten kunnen zich inschrijven voor Kamp Noord. De
inschrijvingen dienen te gebeuren uiterlijk 15 februari 2015 door het inschrijvingsformulier ingevuld te versturen naar
info@kampnoord.be .

3.

Bands waarvan minstens één bandlid woonachtig is in één van de deelnemende gemeenten en waarvan de gemiddelde leeftijd van de
bandleden samen maximaal dertig jaar is op 1/1/2015, mogen zich inschrijven voor Kamp Noord-band editie 2015. Bands die in 2013
de finale van Kamp Noord hebben gehaald kunnen deze editie niet deelnemen.

4.

De organisatie maakt een evenwichtige selectie van maximaal veertig bands uit de inschrijvingen. Alle geselecteerde bands mogen
tijdens de intergemeentelijke voorrondes van Kamp Noord live het beste van zichzelf geven.

5.

De geselecteerde bands worden bekend gemaakt op de website van Kamp Noord, uiterlijk op 20 februari 2015. De band zal dan ook
weten in welke voorronde hij is ingedeeld. De voorrondes vinden plaats tussen 13 maart en 3 april

6.

Tijdens de voorronde dient de band een optreden te geven van 20 minuten. Tijdens deze 20 minuten moet de band minstens twee
eigen nummers en één cover spelen.

7.

Tussen twee bands is er een ‘change-over’ van 15 minuten. Er wordt uitdrukkelijk aan de groepen gevraagd de tijdsschema’s te
respecteren. Indien de groep langer speelt dan toegestaan zal hiermee rekening gehouden worden bij de beoordeling door de jury. De
band maakt gebruik van het aanwezige drumstel dat door de organisatie ter beschikking wordt gesteld.

8.

De exacte uren van aanwezigheid, loting, line-check en optreden zullen door de organisatie tijdig aan de bands worden doorgegeven.
De volgorde van optreden wordt bepaald bij lottrekking op de dag zelf.

9.

Om het verloop van groepen soepel en snel te laten verlopen wordt gevraagd aan de bands om alle materiaal reeds opgesteld klaar te
zetten voor aanvang van de change-over. De groepen voeren enkel een line-check uit, geen sound-check. Er zijn professionele
geluidstechniekers aanwezig!

10.

De jury zal unaniem naar buiten treden. De puntentelling wordt bepaald door de jury. Zij zullen rekening houden met de kwaliteit van
de songs, techniek van de muzikanten, podiumprésence en act van de band. Ook het publiek heeft een belangrijke stem.

11.

Het verloop van de wedstrijd wordt bekend gemaakt na de selectie van de deelnemers.

12.

Voor de finale is er een prijzenpot voorzien van meer dan 1500 euro, studiotijd en betaalde optredens op verschillende festivals
en clubs uit de regio.

13.

De jury treedt unaniem naar buiten. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer het reglement en elke beslissing
van de jury. Organisatie en jury zien toe op de naleving van het reglement.
VOOR INFO KAMP NOORD : www.kampnoord.be ; info@kampnoord.be ; 03 620 22 65

