
SJTADSVASTELAOVESVERENIGING D’N UUL REMUNJ
Kemissie Uulesjlager 2018

REGLEMENT “Uulesjlager”

1. De inzending dient uiterlijk 30 september2017 binnen te zijn.

2 . De inzending wordt digitaal aangeleverd via de internetsite www.dn-uul.nl, waarbij tenminste moet worden
aangeleverd en/of geuplaod:
- algemene naam-, adres- en contactgegevens van de inzender(s),
- tekst en muziek in de vorm van pianopartij als Word-/tekstbestand of PDF,
- muziekopname van de inzending in MP3, WAV of WMA-formaat (en/of indien door inzender gewenst video-
opname in MPG, WMV of MOV-formaat).

3. Iedere componist, tekstdichter die behoefte heeft aan begeleiding of informatie betreffende reglement,
uitvoering of andere vragen heeft kan uitsluitend een email sturen naar uulesjlager@dn-uul.nl.

4. Ieder liedje wordt beoordeeld op tekst, muziek en de geschiktheid als vastelaovessjlager voor
Sjtadsvasteloaovesvereniging D'n Uul.

5. Er wordt enkel de sjlager gekozen en bekend gemaakt, alle andere inzendingen worden onder geen beding
kenbaar gemaakt, zo blijven alle inzendingen voor de buitenwereld anoniem m.u.v. de winnende sjlager.

6. Er wordt door de kemissieleden niet met kandidaten gesproken over liedjes. Alleen de winnende sjlager wordt
bekend gemaakt en er wordt door Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul geen enkele mededeling gedaan over
andere inzendingen. Uitgangspunt is dat anonimiteit van inzenders gewaarborgd blijft.

7. Het winnende liedje wordt bekend gemaakt tijdens het evenement ”Aad op Nuuj” op 10/11 november 2017.
Tijdens dit evenement vindt tevens het eerste optreden plaats van de Uulesjlager 2017-2018. De winnende
deelnemer verklaart zich door deelname akkoord dit optreden uit te voeren en tevens om tot dat optreden op
geen enkele wijze te communiceren over zijn/haar/hun winst in de uitverkiezing en/of de Uulesjlager al te
publiceren of uit te voeren.

8. De winnende deelnemer verklaart zich akkoord met het, al dan niet live, ten gehore brengen van het liedje bij
enkele Uule-evenementen en activiteiten waar D’n Uul zich presenteert tijdens het Vastelaoves-seizoen. De in
de bijlage opgenomen lijst is het uitgangspunt en de winnende deelnemer verklaart zich door deelname akkoord
deze optredens uit te voeren. Andere activiteiten vinden plaats in overleg met de Vorst van D’n Uul.

9. De winnende sjlager krijgt een bedrag van € 500,00.

10. Voor zover het winnende liedje nog niet over een kwalitatief hoogwaardige geluidsopname beschikt, zal
Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul hierin voorzien in de vorm van een orkestband en opname bij een studio.

11. De winnende sjlager wint een optreden tijdens de Sjtasiefestasie. De winnende deelnemer verklaart zich door
deelname akkoord dit optreden uit te voeren.

12. Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul is niet aansprakelijk voor kosten anders dan vooraf met de kemissie
Uulesjlager is overeengekomen.

13. De deelnemers blijven te alle tijden het eigendomsrecht van het door hun ingediende liedje behouden.

14. Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul behoudt zich het gebruiksrecht voor om de tekst en/of de muziek en/of de
titel van elk liedje voor eigen doeleinden te gebruiken, zonder dat dit met de betreffende uitvoerende(n),
tekstdichter(s), componist(en) en/of arrangeur(s) wordt overlegd. Een en ander met inachtneming van de
bepalingen van de BUMA/STEMRA.

15. Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van
Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul voorzien van een advies vanuit de kemissie Uulesjlager.



Optraejes t.b.v. Uulesjlager sezoen 2017/2018

Aad op Nuuj 10-11-2017

Nach van de nuuje Sjtadsprins van D’n Uul 06-01-2018

Oetrope Sjtadsjeugprins van D’n Uul 07-01-2018

Interne prizzentasie Prinselik Gezelsjap 07-01-2018

Aovend van de Primäör (Zjwetskammezaol) 11-01-2018

Verkesaovend
(afhankelijk van programma werkgroep Verkesaovend) 27-01-2018

Resepsie Sjtadsjeugprins  D’n Uul 28-01-2018

Vastelaovendkirkdeens 03-02-2018

Naozit Kienjermusical 04-02-2018

Sjolefestasie 09-02-2018 (optioneel)

Sjtasiefestasie 10-02-2018

Resepsie Sjtadsprins D’n Uul 11-02-2018

Interne aaftraeje Sjtadsprins en Sjtadsjeugprins 13-02-2018

In baovesjtaond euverzich kinne in euverlik nog aktiviteite biejkómme, ómdet ’t
Wanjelprogram van D’n Uul noe nog neet definitief is.
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