DEELNAMEREGLEMENT KAMP NOORD DJ EDITION 2014
1.

Kamp Noord is een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Brecht, Brasschaat, Essen, Hoogstraten, Kalmthout,
Kapellen, Wuustwezel en Puntvis vzw. Puntvis vzw organiseert onder andere ook nog Puntpop, FIK en Basspoint. In 2014 zal
Kamp Noord plaats vinden onder de vorm van een intergemeentelijke DJ-contest.

2.

Kandidaten kunnen zich inschrijven door het inschrijvingsformulier te mailen uiterlijk op 31 december 2014 naar
info@kampnoord.be Maximaal 40 DJ’s kunnen deelnemen en worden geselecteerd op volgorde van inschrijving. De
geselecteerde DJ’s worden op 14 januari bekend gemaakt via de website www.kampnoord.be. DJ’s die in 2012 in de finale
stonden, kunnen niet opnieuw deelnemen.

3.

Er worden enkel DJ’s toegelaten die woonachtig zijn in de deelnemende Kamp Noord gemeenten en die maximum 30 jaar oud
zijn.

4.

De geselecteerde DJ’s geven live het beste van zichzelf tijdens de 'Kamp Noord DJ-contest'.

5.

De voorrondes vinden plaats op 8 februari, 15 februari, 28 februari en 1 maart 2004. Op 14 januari 2014 worden alle
geselecteerde DJ’s bekend gemaakt via de website www.kampnoord.be en via de facebookpagina. Die dag worden ook de
verdeling per locatie en de verdere modaliteiten van de wedstrijd bekend gemaakt.

6.

De halve finales vinden plaats op 28 maart in Rex Essen en op 5 april in JH Den Dijk te Brecht.

7.

De finale vindt plaats op 17 mei 2014 in discotheek Hightstreet te Hoogstraten.

8.

De volgorde van optreden wordt bepaald door loting. Deze loting vindt telkens plaats om 19u00 in de zaal. Hier wordt het
reglement nogmaals toegelicht.

9.

De DJ’s spelen een set van 30 minuten. Vooraf opgenomen mixen worden niet toegelaten. Tijdens deze 30 minuten moet de
DJ minstens drie eigen mixen maken. De DJ maakt enkel gebruik van legaal bekomen muziek.

10. Tussen twee DJ’s dient de ‘change-over'-tijd tot een minimum te worden herleid. Via een scherm wordt de volgende act
aangekondigd. Vervolgens moet de volgende DJ overnemen en start zijn DJ-set. Hierbij rekenen we op een gezonde portie
“solidariteit” tussen de DJ’s onderling. Het dancefeest gaat immers gewoon door. Er wordt uitdrukkelijk aan de DJ’s gevraagd de
tijdsschema’s te respecteren. De jury houdt rekening met de tijdsduur en met de change-overs.
11. Alle DJ’s spelen op het materiaal dat door de organisatoren ter beschikking wordt gesteld (tenzij een uitzondering werd gemaakt
door de organisatie). Een overzicht van het aanwezige materiaal kan u vanaf 1 februari bekomen bij Puntvis vzw. De DJ neemt
zelf eigen CD’s, platen en/of USB stick mee. Het gebruik van een laptop is niet toegestaan.
12. De puntentelling wordt bepaald door de jury en de jury treedt unaniem naar buiten. Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met de
technische onderlegdheid, opbouw van de set, platenkeuze en timings.
13. Tijdens elke voorronde van Kamp Noord worden twee DJ’s aangeduid die rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de finale: één DJ
wordt bepaald door de jury en één DJ wordt gekozen door het publiek.
14. Indien de winnaar van de publieksprijs dezelfde is als de winnaar van de jury, dan wordt de DJ met de tweede meeste
publiekstemmen aangeduid om rechtstreeks naar de finale te gaan.
15. De winnaar van Kamp Noord wordt op de avond van de finale bekend gemaakt en ontvangt de prijs van 'Beste DJ van de
Noorderkempen'. De jury bepaalt ook een runner-up. Het publiek kiest een publiekswinnaar. De prijzenpot bevat
waardebonnen voor platen, CD’s en materiaal twv 700 euro en optredens op lokale festivals en events zoals Beachweekend,
Puntpop, Babylon is Burning, The day Before Tomorrow, Straatfeesten Kalmthout, Higstreet…
16. De jury zal onder andere bestaan uit enkele dj's die hun strepen reeds verdienden in gerenommeerde clubs en uit enkele
professionelen uit de dancescene. 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.
Veel succes!
INFO: Puntvis vzw – Maarten Wouters – Nieuwendijk 3, 2990 Wuustwezel – 0471312973
info@kampnoord.be – www.kampnoord.be

