
 
Algemeen reglement voor het KAPELLENFESTIVAL L’OSS KLINKE & BLAOZE' in Wijkcentrum 

D’n Iemhof, Sterrebos 35 te Oss. 
 
1. Doel van het festival is door beoordeling van een jury te bepalen welke kapel wordt: 

op zaterdag 8 april 2017 
2. Inschrijving is voor elke kapel mogelijk. 
3. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op zestien kapellen.  

~ bij meer inschrijvingen geldt de vroegste datum van inschrijving. 
4. Sluitingsdatum voor inschrijving voor de 5 de editie van het Kapellenfestival L’OSS KLINKE & BLAOZE is 
bepaald op zaterdag 11 maart 2017, dan moet uiterlijk het formulier bij de organisatie binnen zijn.  
5. De kapellen krijgen uiterlijk de eerste vrijdag na de sluitingsdatum bericht over de deelname. Als eerder 
bekend is dat de avond is volgeboekt, dan komt het bericht per omgaande.  
6. De volgorde van optreden van de kapellen wordt voor aanvang van het festival door ludieke loting bepaald. 
lndien de winnaar van de vorige editie deelneemt, hoeft deze niet als eerste te beginnen. Dat lotingbriefje 
wordt pas toegevoegd nadat de eerste deelnemer  is bepaald. 
7. De kapellen zijn vrij in de keuze van hun muziek. De tijdsduur per optreden ligt tussen de 15 en 20 minuten, 
afhankelijk van het aantal deelnemende kapellen. Deze tijd is inclusief op- en afkomst. In de bevestigingsbrief 
over de deelname wordt de maximale tijdsduur vermeld. 
8. Elke kapel verzorgt twee optredens, in twee blokken, in volgorde van de loting.  
9. De kapellen dienen op aanwijzing van de organisatie tijdig voor hun optreden klaar te staan.  
10. Tijdens het optreden van een kapel is het de andere muzikant(en) verboden muziek te maken, dit op straffe 
van diskwalificatie van de gehele kapel, waarvan de betreffende muzikant(en) deel uit maakt (maken). 
11. De jury bestaat uit een Publiekjury en een Deskundige jury. Zij bepalen samen “D’n beste van vanavond” door 
door te kijken en te luisteren naar muzikaliteit, repertoire, feestgehalte en presentatie.  
12. Na het optreden van de laatste kapel maakt de organisatie de uitslagen bekend. 
13. De uitslag van de jury is te allen tijde bindend. 
14. De ludieke prijzen worden nog nader bepaald. Wel blijft de Willem Huisman wisseltrofee voor de “Beste van 
vanavond”. Deze trofee blijft ten alle tijden eigendom van de Raauw Ossekar.  
 
ln die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie te allen tijde bindend. 
 
Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld voor 11 maart 2017 opgestuurd worden naar het 
correspondentieadres:  
 
Contactpersoon ; 
Namens HARTNEKKIG TOG en P.C.S. De Raauw Ossekar  
Frank Mientjes 
Kromstraat 71 
5345AA Oss  
0612740061 
e-mail ; lkb@raauwossekar.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier 
 

Kapellenfestival L‘Oss Klinke & 
Blaoze 2017 

 
Kapelgegevens 

Naam kapel:          

Naam Contactpersoon:      

Adres:           

Postcode:         

Woonplaats:           

Telefoonnummer:          

E-mail adres:           

Website kapel :          

Aantal muzikanten         
 
De bovengenoemde kapel verklaart hierbij deel te nemen aan het kapellenfestival L’Oss Klinke & Blaoze 
op zaterdag 8 april 2016 van 19.30 uur tot 01.30 uur.  
 
 

Sluitingsdatum 11 maart 2017 
 

Contactpersoon organisatie: Frank Mientjes     0412 645372 / 06 12740061 
    Kromstraat 71 
    5345 AA Oss  lkb@raauwossekar.nl 
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