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Beste deelnemer, 

Leuk dat je meedoet met het Blèrsikkenbal!  

Je kunt je inschrijven door dit formulier ingevuld op te sturen naar blersikkenbal@gmail.com.  
Wij ontvangen je inschrijving graag vóór 1 november. 

Het motto van het Totdenringse carnaval is “We zijn dur onderstebove van”. 

Vergeet niet om de songtekst en de muziek mee te sturen. Daarnaast zouden we het leuk vinden als 
je een leuke tekst, foto’s of filmpjes meestuurt, zodat we deze kunnen inzetten voor promotionele 
activiteiten! 

Graag tot 12 november! 
De organisatie van het Blèrsikkenbal 
 

Gegevens deelnemer 

Naam groep / zanger(s) /zangeres(sen):  

Aantal / zanger(s) /zangeres(sen):  

Contactpersoon:  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoonnummer  

e-mail:  

Website:  

 

Gegevens lied / act 

Titel:  

Componist / arrangeur:  

Tekstschrijver:  

Begeleiding door:  

 

Wensen m.b.t podium 

Aantal microfoons  (maximaal 4):  

Andere wensen:  

  

 
Bij inschrijving ga je akkoord met het Reglement Songfestival AKV. Een exemplaar hiervan vind je in 
de bijlage.
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1. Algemeen 

1.1 Tijdens het Blèrsikkenbal wordt het Totdenringse carnavalslied voor het komende carnaval 
gekozen. 

1.2 Het Blèrsikkenbal wordt jaarlijks op of rond 11 november georganiseerd door de Stichting 
A.K.V. “De Sikken” (verder afgekort als ‘de A.K.V.’). De datum van het Blèrsikkenbal wordt 
twee maanden van tevoren bekend gemaakt. 

2. Deelname aan het Blèrsikkenbal 

2.1 Voorwaarde voor deelname is dat het lied live wordt gezongen door een of meerdere 
zangers/ zangeressen en muzikaal wordt begeleid door live muziek van bijvoorbeeld een 
muziekkapel, live-band of andere live instrumenten. Geluidsbanden en playback acts zijn dus 
niet toegestaan.  

2.2 Inschrijving voor het Blèrsikkenbal vindt plaats middels het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te downloaden van de website van de AKV 
(www.akvdesikken.nl). 

2.3 De deelnemers leveren bij het inschrijfformulier ook de tekst en de muziek (melodiepartij) 
van het lied aan. 

2.4 De winnaar(s) leveren een week na het songfestival het complete arrangement van alle 
muziekpartijen aan bij de A.K.V.. De A.K.V. verzorgt de verspreiding van de muziekpartijen 
aan Teteringse kapellen, zodat zij het nummer tijdens carnaval kunnen spelen. 

2.5 De ingediende teksten worden, voorafgaand aan het Blèrsikkenbal, door de A.K.V. 
beoordeeld. Daarbij wordt gekeken of de tekst volgens algemeen geldende normen zedelijk 
is of kwetsend is ten aanzien van personen of instellingen. Bij negatieve beoordeling kan 
uitsluiting van deelname volgen, tenzij de tekst in overleg met de A.K.V. wordt aangepast. 

2.6 De winnaar(s) wordt gevraagd zich om zich op bepaalde datums vrij te houden om met hun 
lied live op te treden in Teteringen (e.e.a. in overleg met de A.K.V.). 

3. Beoordeling van de acts 

3.1 Beoordeling van de acts en de keuze voor de winnende act vindt plaats door een jury, die 
wordt samengesteld door de A.K.V.. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt. 

3.2 De voorzitter van de door de A.K.V. aangestelde jury coördineert de activiteiten van de jury 
en treedt namens hen op als woordvoerder. De juryvoorzitter controleert eventuele 
afwijkingen in puntenwaarderingen van de juryleden. Hij bespreekt de beoordelingen met de 
juryleden en beslist samen met hen over de uitslag. 

  

http://www.akvdesikken.nl/
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3.3 De door de A.K.V. aangestelde jury beoordeelt de act op de volgende onderdelen: 

1. Muziek: 

- Tekst; 
- Meezing- en polonaisegehalte; 
- Originaliteit van de uitvoering1; 
- Mate waarop wordt ingespeeld op het motto. 

2. Act: 

- Presentatie (act, enthousiasme, mate waarin het publiek wordt betrokken) 
- Originaliteit; 
- Kleding; 
- Mate waarop wordt ingespeeld op het motto. 

3.4 De wijze waarop de beoordeling ten behoeve van de publieksprijs wordt gedaan, wordt bij 
aanvang van het Blèrsikkenbal bekend gemaakt. 

3.5 Bij onduidelijkheden of onregelmatigheden in de uitslag beslist de door de A.K.V. aangestelde 
jury. 

3.6 De uitspraak van de jury met betrekking tot de uitslag is bindend en wordt niet meer 
gewijzigd na de bekendmaking van de uitslag. 

3.7 Voor zaken waarin het reglement niet voorziet, beslist de door de A.K.V. aangestelde jury, 
eventueel in overleg met de organisatie van het Blèrsikkenbal en de belanghebbende 
deelnemer(s). 

 

                                                           
1
 Bestaande nummers zijn toegestaan 


