Opgave formulier Playbackshow
(invullen in blokletters)

Namen en leeftijd deelnemer(s)

Contactpersoon incl. telefoonnummer
Naam van Groep of Artiest
Titelsong
Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Ik / wij doe(n) mee aan:
 de Kinderplaybackshow (t/m 12 jaar)
 de playbackshow vanaf (13 jaar)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
voorwaarden playbackshow
 Deelname (bijna) uitsluitend voor bewoners van uit Delfstrahuizen, Echten (Frl.) en
Echtenerbrug, voor vragen hierover neem contact op met één van de bestuursleden.
 Er worden geen nummers geaccepteerd met dezelfde titelsong (dus wees er snel bij).
 Voor de gehele playbackshow geldt; eigen muziek meenemen.
 Muziek voor de Kinderplaybackshow moet op de dag van de kinderplaybackshow
ingeleverd worden voor 18.30 uur bij één van de bestuursleden achter het mengpaneel.
 Muziek voor de Playbackshow moet op de dag van de playbackshow ingeleverd worden
voor 19.30 uur bij één van de bestuursleden achter het mengpaneel.
 Opgeven tot uiterlijk één dag voorafgaand aan de (kinder)playbackshow d.m.v. het
inleveren bovenstaand formulier. Na deze datum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk !!
 De winnaar categorie 1 en categorie 2 van de kinderplayback en de winnaar van de
playbackshow mag zijn act nogmaals vertonen. Wij verzoeken u tijdens de uitslag van jury
gereed te staan voor een mogelijke herhaling van uw act.



De muziek mag op een CD of USB-stick worden aangeleverd, het liefst met alleen het uit
te voeren liedje. Let er op dat deze zo goed mogelijk wordt getest. (probeer desnoods op
meerdere apparaten, laptop etc.) Staan er meerdere liedjes op, zoals bij originele CD’s,
duidelijk aangeven welk liedje + tracknummer wordt gedaan. Vergeet ook niet te
vermelden welke act/kandidaat.



Een USB-stick graag aanleveren in een enveloppe met daarop duidelijk beschreven welk
liedje, nummer en act/kandidaat.



Let goed op de geluidskwaliteit van de CD of USB-stick die wordt ingeleverd. Bij
originele Cd’s zijn er eigenlijk nooit problemen, maar bij (gedownloade) MP3’s
daartegen zijn er enorme verschillen hoorbaar. Vooral downloads vanaf Youtube
zijn vaak kwaliteitsarm. In eerdere edities is dan ook wel gebleken dat een act
echt “last” kan hebben van een minder goede geluidskwaliteit. Mochten er dan
ook twijfels bestaan over uw opname, kan er altijd contact worden gezocht met
het bestuur via de website of met M.I. Slump (0514-541644). Uw MP3 kan dan
door ons worden beoordeeld op de geluidskwaliteit. Je wilt toch zo goed mogelijk
voor de dag komen?



Tenslotte willen we er nogmaals op wijzen het aangeleverde liedje zo goed
mogelijk te testen. Het is in het verleden helaas wel eens het geval geweest dat
een CD plotseling ophield. Wij gebruiken een professionele CD- en USB-speler
welke voor de show uitvoerig worden getest. Tip: brandt de CD op niet op de
maximum snelheid, maar ga ergens in het midden zitten.

