
               
 
 

REGLEMENT MÉÉLSE LIEDJESAOVEND 
 
• Iedere inzender(ster) van een lied is verplicht het door hem/haar gemaakte liedje op de liedjesavond zelf live, 

met ondersteuning door de volledige muziekband van de studio opname ten gehore te brengen. Deze 
muziekband bevat de uiteindelijke opname. De geluidstechnicus van de liedjesavond draagt zorg voor de 
eindmix. Hierin wordt gezocht naar een optimale balans tussen de live zangstemmen en de reeds 
opgenomen studioversie. Aan de kwaliteit van deze mix kunnen geen rechten ontleed worden.  Indien de 
artiesten het nummer tijdens de liedjesavond geheel live ten gehore willen brengen, dan dient dit i.v.m. 
techniek, mogelijkheden en extra kosten vooraf besproken te worden met CV Kieveloeët. In het 
carnavalsseizoen 2019-2020 mogen zangers en/of zangeressen meer dan 1 liedje ten gehore brengen mits 
de groep samenstelling en de artiesten/groepsnaam niet hetzelfde blijft. Deelname is mogelijk vanaf de 
middelbare school en de deelnemers moeten geboren en/of woonachtig zijn in het Kieveloeëte-riek.  
 

• De tekst mag gemaakt worden op een bestaande of eigen melodie en moet in het Meijelse dialect zijn. 
 
• De uiterlijke datum voor opgave is maandag 18 oktober 2021, dan moet alles ingeleverd zijn!  Dit houdt in 

dat het deelnameformulier en de tekst digitaal aangeleverd zijn via bennyvaes@live.nl. De muziek graag 
aanleveren als WAV en MP3-bestand, of stuur het digitaal via www.Wetransfer.com naar het emailadres 
bennyvaes@live.nl  Hoe groter het aantal MB hoe beter de kwaliteit.  

 
• Bij opgave moet vermeld worden: de contactpersoon, de tekstschrijver(s), de componist, eigen of bestaande 

melodie, hoelang het liedje duurt, de namen en leeftijden van de deelnemers en indien het een bestaande 
melodie betreft, de gegevens van de originele artiesten.  

 
• CV de Kieveloeët vraagt de artiesten om een machtigingsformulier te ondertekenen waarmee de rechten van 

de muziek afgestaan worden. Dit is nodig om het via streamingsdiensten zoals spotify te verspreiden. Het 
formulier hiervoor wordt separaat verstuurd. Het staat iedere artiest vrij om dit formulier niet te tekenen. 
Hiermee vervalt dan ook de mogelijkheid om het nummer door CV de Kieveloeët te als zodanig te 
verspreiden. 

 
• Alle liedjes zullen digitaal beschikbaar zijn. Elke groep krijgt de gelegenheid om hun liedje bij Trypoul Studios 

van Dirk Joosten op de Neerkant in te zingen. De opname dagen voor 2021 staan gepland voor 21, 22, 25, 
26  en 27 oktober. Op maandag 25 oktober kunnen er alleen groepen van maximaal 4 personen in de 
studio. Als groepen  kiezen om hun liedje elders op te nemen dan de geluidsband uiterlijk op 27 oktober 
aanleveren  in mp3 of WAV formaat via www.Wetransfer.com sturen naar bennyvaes@live.nl. Het digitale 
bestand dat dan aangeleverd wordt, wordt dan zonder enige conversie digitaal beschikbaar gesteld. 

 
• Als een groep besluit om hun nummer bij Trypoul Studios op te nemen, maar daarnaast ook nog ergens 

anders hun nummer opneemt, dan zal de versie die bij Trypoul Studios is opgenomen digitaal verspreid 
worden. 

 
• Kwetsende of ongepaste teksten zijn niet toegestaan. 
 
• De muziek tijdens de Liedjesavond moet op een geluidsdrager staan. 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 volgens de gelote volgorde.  B.v. no.1 storing, 2 volgt, no.1 herkansing dan verder 
met no. 3.  

 
• De liedjesavond is zaterdag 27 november 2021. De deelnemers dienen uiterlijk een uur voor aanvang 

Liedjesavond aanwezig te zijn voor de loting van de volgorde in optredens.  
 

• De liedjesavond vindt in 2021 plaats in Café de Vangrail. Hier is géén ruimte voor de artiesten om zich om te 
kleden. Ook het opbergen van attributen is zeer beperkt. Houdt hier rekening mee ! 

 
• Het is niet toegestaan de liedjes ten gehore te brengen in openbare gelegenheden of clubgebouwen en 

dergelijke vóór de Liedjesavond. 
 
• Bij de volwassene zijn er 4 prijzen waarvan de eerste prijs de kievelprijs (1), 2e plek en 3e plek, plus als extra 

prijs ‘t Duumke. 
 
• De winnende 3 liedjes en de winnaar van de ‘t Duumke bij de brengen hun liedje ten gehore op de  
     Bonte avonden. Het hoogst geëindigde “eigen” liedje (d.w.z. met eigen tekst en muziek) wordt afgevaardigd          
voor het liedjesfestival van Omroep P&M. 
 
• De jury wordt door de liedjescommissie aangewezen, de uitslag van de jury is bindend. 



 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of het Comité. 


