
 

 
Reglement Brabants Kraokfestijn 
Stichting Karnaval Ballefruttersgat 
 
 

1. Algemeen 
Het Brabants Kraokfestijn vindt jaarlijks plaats op een locatie in de gemeente Goirle. De 
gegevens van het evenement vindt u op de site van Stichting Karnaval Ballefruttersgat, 
www.ballefruttersgat.nl . 

 
2. Voorwaarden tot deelname: 

Het aantal deelnemers, inclusief de muzikale ondersteuning, mag uit maximaal 30 personen 
bestaan.  

 
3. Lied:  

 Best Midden-Brabantse carnavalslied: 
1.1 Opbouw van het lied 

De deelnemers kunnen zich live laten begeleiden door een blaaskapel of mogen gebruik 
maken van mechanische en/of digitale begeleiding via vooraf geprepareerde 
geluidsdragers.  

1.2 Tijdsduur (lengte van het lied 
De vakjury houdt strikt de hand aan de maximale tijd van 3:50 minuten voor de tijdsduur 
van het deelnemende lied. Bij het overschrijden van de tijd zal de jury punten in mindering 
brengen op de totaalscore van tekst en muziek voor berekening van het gemiddelde. De 
door de commissie gehanteerde tijdsregistratie is bindend. De maximale tijdsduur die voor 
de gehele act, inclusief opkomst en afgang is vastgesteld op 4 minuten.  

1.3 Melodielijn van het lied 
Er mag gebruik worden gemaakt van een bestaande melodielijn. In het artikel Jury en 
jurering worden de voorwaarden omschreven. 

1.4 Tekst van het lied 
De tekst van het liedje dient nieuw te zijn voor het Kraokfestijn 2019 en is niet gebaseerd 
op reeds bestaande teksten.  
 
 

4. Inschrijving: 
Deelnemen doet u door het invullen van het op de site van Stichting Karnaval Ballefruttersgat 
te vinden inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn, is dit niet het 
geval dan bent u uitgesloten van deelname. De inschrijving voor het Brabants Kraokfestijn sluit 
op de genoemde datum op het inschrijfformulier. Latere inschrijvingen kunnen alleen in 
overleg met de organisatie Brabants Kraokfestijn geaccepteerd worden. 
 
Voor deelname aan het Brabants Kraokfestijn is geen betaling van deelnamegeld 
voorgeschreven. Na het invullen van het digitale inschrijfformulier ontvangt u een digitale 
bevestiging van deelname, deze bevestiging is bindend. Bij een niet-tijdige afmelding zonder 
opgave van een geldige reden zullen de reeds, door de commissie, gemaakte kosten naar rato 
worden verhaald. 

 
 

http://www.ballefruttersgat.nl/


5. Jurering 
Elk gepresenteerd lied wordt beoordeeld door een jury. De uitslagen van de jury zijn bindend. 
Het is dan ook niet toegestaan om juryleden tijdens het festival aan te spreken bij onmin over 
de uitslag. 
De jury bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 juryleden. 
De jury beoordeelt: 

- Tekst –inhoud 
Hiermee wordt bedoeld onder andere rijmvorm, beeldspraak, carnavaleske tekst. 
Spelling van de geschreven tekst zal niet worden beoordeeld door de jury. 

- Tekst –tekstritme 
Hoe is de relatie tussen tekst, muziek en melodie. Is het gemakkelijk mee te zingen 
en klopt de tekst op de melodie. 

- Muziek- Melodie en arrangement 
Hierbij wordt er gelet op de goede, aanstekelijke carnavaleske melodie die 
pakkend is en of deze goed in het gehoor ligt. Verder wordt er op gelet of er een 
goede opbouw in het arrangement zit en op de muzikale invulling. Indien er 
gebruikgemaakt wordt van een bestaande melodielijn dient u een toestemming 
van de rechthebbende te hebben en deze bij de organisatie in te leveren.  

- Muziek – Uitvoering 
Er wordt gekeken of de muzikale carnavaleske instrumentatie en zang zuiver 
wordt uitgevoerd, oftewel of het niet “vals” is. Er wordt ook gekeken of er een 
goede samenhang is tussen het orkest/mechanische muziek en de zang. 
 

Voor elk onderdeel kent ieder jurylid maximaal 10 punten toe. Het totaal van deze punten 
betreft de eindscore. De punten worden zo spoedig mogelijk na het laatste vertolkte lied 
verwerkt. 
 

6. Prijzen 
Aan de hand van de rangschikking van de puntenwaardering van de jury worden de volgende 
prijzen uitgereikt: 
 
Best Midden-Brabantse carnavalslied 

1e prijs:  Dit lied heeft het recht op de titel Best Midden-Brabants carnavalslied van het 
betreffende carnavalsjaar en ontvangt een wisselprijs, waarmee de deelname 
van het volgend jaar wordt verwacht. Tevens krijgen zij ook een blijvend 
aandenken. Ook zal er regionaal via verschillende mediakanalen bekend 
worden gemaakt dat u de winnaar bent van het Best Midden-Brabantse 
carnavalslied. 

2e prijs: Een aandenken voor de 2e prijs bij het Kraokfestijn. 
3e prijs: Een aandenken voor de 3e prijs bij het Kraokfestijn. 

 
Alle prijzen worden ’s avonds na afloop van het Brabants Kraokfestijn door de jury uitgereikt. 
 
Alle wisselprijzen van het voorgaande jaar moeten ingeleverd worden op de in het 
deelnameformulier vernoemde datum. De winnaars van de wisselprijzen krijgen een blijvend 
aandenken. Bij beschadiging of ontvreemding zal bij de desbetreffende een bedrag van €75, - 
in rekening worden gebracht. Hiervoor teken je bij inschrijving van het Brabants Kraokfestijn. 
 

7. Aanvang en programma 
Het aanvangstijdstip van het Brabants Kraokfestijn is afhankelijk van het aantal deelnemers en 
zal na sluitingsdatum van deelname zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd worden. In 
welke volgorde er wordt opgetreden volgt aan het begin van de middag bij aanmelding. 



 
8. Overige bepalingen 

Het is voor de deelnemende partijen niet toegestaan reclame te maken of andere 
commerciële activiteiten te ondernemen tijdens het Brabants Kraokfestijn, tenzij vooraf door 
de organisatie een akkoord is gegeven op een schriftelijk verzoek. Het aanplakken van stickers 
en posters is ten strengste verboden. De verwijderingskosten zullen verhaald worden op de 
vervuiler. 

 
9. Tot slot 

Deelnemers die niet voldoen aan de gestelde bepalingen in dit reglement, worden als niet 
ingeschreven beschouwd. De organisatie zal hen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 
Bij ondertekening van het reglement geeft u toestemming dat er tijdens of na het evenement 
berichtgeving over uw act op social media geplaatst kan worden.  
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie Brabants Kraokfestijn. 
 
 
Goirle, november 2018 


