
 
 
 
 

Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul Remunj 
 

REGLEMENT: Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie 2021 
 
 
1. De inzendingen dienen voor 15 oktober 2021 binnen te zijn. 
2. De inzending wordt aangemeld via de internetsite www.dn-uul.nl, waarbij tenminste moet 

worden aangeleverd en/of geüpload: 
• Algemene naam-, adres- en contactgegevens van de inzender(s) 
• Tekst als Word-/tekstbestand of PDF 
• Muziekopname van de inzending in MP3 (320kbps) of WAV-format 

3. De volgorde van de optredens tijdens de Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie wordt 
voorafgaand bepaald door loting. 

4. De jury bestaat uit 11 personen, verdeeld in drie groepen te weten: 
1) Vakjury: 5 personen waarvan 3 door de commissie gekozen, 1 lid van de Sjtasiefestasie en 1 

lid van de Sjeng Kraft Kompenei. 
2) 3 Oud Uuleprinsen 
3) 3 Remunjse horecaondernemers 

5. Ieder liedje wordt beoordeeld op tekst, muziek én geschiktheid als Vastelaovessjlager. Ook de 
originaliteit en de presentatie worden meegenomen in de jurering. 

6. Na het laatste liedje stelt de jury, verdeeld in bovenstaande 3 groepen, per groep onafhankelijk 
van elkaar vast welk liedje hoeveel punten krijgt. Elk jurygroep bepaalt voor de hoeveelheid 
punten per liedje van 1 tot en met 10. Dit zal leiden tot een totaalscore. 

7. Er wordt door de juryleden niet met de kandidaten en/of het publiek gesproken en/of 
gediscussieerd over de te presenteren of gepresenteerde liedjes. 

8. Het winnende liedje en de 2 uitverkorenen voor het optreden op de Sjtasiefestasie worden na de 
uitslag nogmaals ten gehore gebracht. 

9. De winnende deelnemer verklaart zich akkoord met het, al dan niet live, ten gehore brengen van 
het liedje bij verschillende Uule-evenementen en bij activiteiten waar D’n Uul zich presenteert 
tijdens het Vastelaovesseizoen. Andere activiteiten vinden plaats in overleg met de 
ceremoniemeester en de Vorst van D’n Uul.  

10. De winnaar mag optreden op de Sjtasiefestasie, alsmede de 2 deelnemers die door de jury als 
zodanig worden aangemerkt. Dit hoeven overigens niet persé de nummers 2 en 3 te zijn. De 
winnende deelnemers verklaren zich door deelname aan de Remunjse Vastelaovessjlager 
Kómpetisie akkoord dit optreden uit te voeren. De winnaar krijgt daarnaast een geldprijs t.w.v. 
€500,- én mag zijn/haar/hun Remunjse Vastelaovessjlager 2022 ook tijdens de “11devande11de” 
ten gehore brengen.



 
 
 
 
 
11. De kemissie Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie en Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul zijn 

niet aansprakelijk voor kosten anders dan vooraf met de commissie overeengekomen. 
12. De kemissie Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie en Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul 

behoudt zich het gebruiksrecht voor om tekst en/of muziek en/of titel van elk liedje voor eigen 
doeleinden te gebruiken, zonder dat dit met betreffende uitvoerende(n), tekstdichter(s), 
componist(en) en/of arrangeur(s) wordt overlegd, één en ander met inachtneming van de 
bepalingen van de BUMA/STEMRA. De deelnemers verklaren zich hiermee onverminderd 
akkoord. 

13. De mogelijkheid bestaat dat de Remunjse Vastelaovessjlager 2022 audiovisueel wordt 
geregistreerd.  

14. De deelnemers blijven ten alle tijden het eigendomsrecht van het door hun ingediende liedje 
behouden. 

15. Bij zaken waarin dit reglement niet in voorziet beslist het dagelijks bestuur van D’n Uul. 
 
 
Voor informatie betreffende reglement, uitvoering of andere vragen, kunt u een email sturen naar: 

vastelaovessjlager@dn-uul.nl 
 


