
               
 
 

REGLEMENT MÉÉLSE LIEDJESMIDDIG 
 
• Iedere inzender(ster) van een lied is verplicht het door hem/haar gemaakte liedje live te zingen of door hem/haar 

aangewezen perso(o)n(en). 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 16 jaar en de deelnemers moeten geboren en/of woonachtig zijn in het Kieveloeëte-riek.  
 

• Middelbare school leerlingen  jonger dan 16 jaar mogen meedoen aan het “jeugd liedjesmiddig”. Als er een 
volwassene van tenminste 18 jaar oud deelneemt met een jeugdgroep dan wordt deze groep ingedeeld bij de 
volwassene. Als de oudste deelnemer van een groep 17 jaar is wordt de indeling bepaald in overleg. De beslissing 
daarvan ligt bij de commissie “liedjesmiddig”. 

 
• De tekst mag gemaakt worden op een bestaande of eigen melodie; doch met eigen en in het Meijelse dialect zijn. 
 
• De uiterlijke datum voor opgave is maandag 14 oktober 2019 , dan moet alles ingeleverd zijn!  Dit houdt dat het 

deelnameformulier en de tekst digitaal aangeleverd zijn via bennyvaes@live.nl. De muziek graag aanleveren as 
WAV bestand op een CD, 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, hoe lang het liedje duurt, de namen en leeftijden van de deelnemers en indien het een bestaande melodie 
betreft, de gegevens van de originele artiesten.  

 
• Alle liedjes worden op een cd gezet. Elke groep krijgt de gelegenheid om hun liedje bij Trypoul Studios van Dirk 

Joosten op de Neerkant in te zingen. De opname dagen voor 2019 staan gepland voor 18, 21, 22, 23  en 24 
oktober. Als groepen  kiezen om hun liedje elders op te nemen dan de geluidsband uiterlijk op 24 oktober 
aanleveren op CD (Benny Vaes) of digitaal via www.Wetransfer.com sturen naar bennyvaes@live.nl. 

 
• Bij de opname mag er één tweede stem opgenomen worden die gebruikt wordt op band tijdens de Liedjesmiddig. 

De tweede stem die dan op band is opgenomen moet een persoon zijn die ook daadwerkelijk deelneemt aan de 
liedjesmiddag.  

 
• Wanneer een opname wordt ingeleverd die niet bij Trypoul is opgenomen en deze geluidsopname niet in 

verband staat en gebracht kan worden met de “reguliere” Trypoul opnames kan de groep verplicht worden het 
nummer voor de cd opnieuw bij Trypoul op te nemen. 
 

• 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 op de CD komen. 

 
• Geen smadende tekst en het liedje mag niet langer dan ca. 3.30 minuten duren. 
 
• De muziek tijdens de Liedjesavond mag op een geluidsdrager staan of door een kapel gespeeld worden; eigen 

begeleiding is ook toegestaan. 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 liedjesmiddag is zondag 24 november 2019,  de deelnemers dienen uiterlijk een  uur voor aanvang 

Liedjesmiddag aanwezig te zijn voor loting volgorde optredens (tijdstip van opgave is volgorde voor loting)  
 
• Het is niet toegestaan de liedjes in levende lijven ten gehore te brengen in openbare gelegenheden of 

clubgebouwen en dergelijke vóór de Liedjesmiddig. 
 
• Bij de volwassene zijn er 3 prijzen waarvan de eerste prijs de kievelprijs is, plus als extra prijs ‘t Duumke. 

Bij de jeugd zijn er 2 prijzen, het beste liedje (kievelprijs) en ’t Duumke. 
 
• De winnende 3 liedjes en de winnaar van de ‘t Duumke bij de volwassene brengen hun liedje ten gehore op de 

Bonte avond en middag. 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 het Comité aangewezen, de uitslag van de jury is bindend. 
 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury en/of het Comité. 


