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 De deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen: 

 Groep 1: Deelnemers t/m groep 5. 

 Groep 2: Deelnemers vanaf groep 6 t/m 16 jaar. 
De deelnemers moeten geboren en/of woonachtig zijn in het Kieveloeëte-riek. 

 

 Iedere deelnemer dient het door hem/haar gemaakte liedje live te zingen. 
 

 Deelnemers kunnen meedoen met een bestaande Meijelse carnavalsschlager met 
de bestaande tekst of met een eigen carnavalstekst. Ook kunnen de deelnemers 
voor een andere melodie kiezen en daarop een eigen carnavalstekst schrijven.  
De tekst moet wel in het Méélse dialect zijn. 
 

 De tekst laat de Kieveloeët omzetten in goed Mééls. De deelnemer levert uiterlijk 1,5 
week voor de KKKM  (22 januari 2020) de tekst per email aan bennyvaes@live.nl 
 

 Het is van belang dat de communicatie tussen de deelnemers en de Kieveloeët snel 
en efficiënt verloopt. Bij voorkeur communiceren we per email. We streven er naar 
om binnen 2 werkdagen te reageren op vragen/verzoeken. 

 

 De instrumentale begeleiding tijdens de Kééj Knappe Kwéékmiddig moet digitaal 
worden aangeleverd. (bij voorkeur via www.Wetransfer.com ) Eventuele attributen 
mogen pas vlak voor elk optreden worden opgesteld en dienen daarna direct te 
worden verwijderd.  

 

 Bij storingen aan de geluidsapparatuur tijdens het optreden volgt een herkansing. 
Deze volgt, nadat het volgende lied is volbracht.  B.v. no.1 storing, 2 volgt, no.1 
herkansing dan verder met no. 3.  

 

 De deelnemers dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de Kééj Knappe 
Kwéékmiddig aanwezig te zijn.  

 

 In beide groepen strijd men om de Kievelprisj, plus als extra prijs de Prizzentaasie-
prisj. Tevens is er per groep een prijs voor de beste Méélse tekst. Deze wordt 
beoordeeld door het organiserend comité. 

 

 De jury wordt door het organiserend comité aangewezen. 
 

 De uitslag van de jury is bindend. 
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 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of organiserend 
comité. 

 

 In 2020 is de Kééj Knappe Kwéékmiddig op zondagmiddag 2 februari en start rond 
14:00 uur. Het exacte tijdstip wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers. 

 

 Tijdens de generale repetitie mag er één keer geoefend worden, de generale 
repetitie wordt gehouden op de zaterdag voor de KKKM. Het tijdstip wordt een week 
van te voren gecommuniceerd. 

 


