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1. Broechemse MUZIEKrally 2020 is een initiatief van Jaarmartcomité 

Broechem vzw en La Bottiglia Rilassante Bar vino. Deze laatste staat 

in voor de uitwerking hiervan met de promotionele ondersteuning van het 

Jaarmarktcomité. 

2. Broechemse MUZIEKrally 2020 is is een lokale muziekrally voor individuele 

muzikanten uit de regio van Broechem, woonplaats op maximum 25 

kilometer.  

3. Broechemse MUZIEKrally 2020 is staat open voor alle muziekstijlen: rock, 

pop, techno, metal, hiphop, hardcore, blues, jazz... DJ-sets zijn niet 

toegelaten.  

4. De groep van singer-songwriters bestaat uit maximum 3 personen. 

5. Muzikanten die deelnemen aan de wedstrijd mogen tijdens hun optreden 

maximum 1 cover spelen. 

6. Inschrijven voor Broechemse MUZIEKrally 2020 kan enkel door 

inschrijving via www.vi.be met een geluidsbestand van minstens 1 

eigen nummer. 

7. De inschrijfperiode loopt tot zondag 12 april 2020 middernacht.  

8. De voorronde gaat door op de avondmarkt van 20 mei 2020 tussen 17 uur 

en 20.30 u op een overdekt podium. 

9. Alle ingeschreven bands krijgen voor 20 april een bericht of ze al dan niet 

geselecteerd zijn.  

10. De geselecteerde muzikant(en) moeten de hele avond beschikbaar zijn.  

11. Een onafhankelijke jury en een publieksjury beoordelen over de winnaars 

dezelfde avond. De jury zal bestaan uit: …. 

12. Deelname aan Broechemse MUZIEKrally 2020 is volledig kosteloos. 

Anderzijds kan een groep voor het optreden geen ereloon, materiaalkosten 

of andere kosten verhalen op de organisatoren. De geselecteerde groepen 

krijgen tijdens de voorrande voldoende drankbonnen en eten. 

13. Deelname zorgt voor een ruime promo in de regio en de winnaars worden 

mee opgenomen in persberichten en de affiche van de jaarmarktfeesten. 

14. De volgorde waarin de groepen zullen aantreden wordt door het lot 

bepaald op 20 mei om 15 uur. 

15. Deelnemers krijgen 20 minuten de tijd om op te treden. Er zal 10 minuten 

change-over voorzien worden. 
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16. De organisator moet onmiddellijk verwittigd worden indien één van de 

geselecteerde muziaknten(bv. door overmacht) niet aanwezig kan zijn op 

de Broechemse MUZIEKrally.  Dit moet ten laatste op 10 mei 2020 gemeld 

worden aan de organisator. Indien dit niet gebeurt, kan hier een geldboete 

aan vasthangen om de gemaakte kosten te vergoeden. Als één van de 

muzikanten wegens overmacht of niet-naleving van het 

wedstrijdreglement niet kan deelnemen aan de wedstrijd, dan wordt de 

eerste reserveband opgeroepen. Het oproepen van een reserveband is 

definitief. 

17. De muzikanten maken gebruik van dezelfde PA- en lichtapparatuur, 

voorzien door de organisator. Elke muzikant werkt met dezelfde geluids- 

en lichttechnici.  

18. De deelnemers ontslaan de organisatie van alle aansprakelijkheid voor 

eventuele schade die kan voortvloeien uit het deelnemen aan de wedstrijd, 

hetzij aan de deelnemers hetzij aan diens materialen  

19. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemende bands zich 

akkoord met dit reglement.  

20. De jury bestaat uit enkele muziekkenners uit de regio en selecteren 1 

winnaar. Deze mag dan optreden als voorprogramma op zaterdag 12 

september 2020 om 12u30. 

21. Er worden 3 publiekswinnaars bekend gemaakt. Het publiek krijgt de kans 

om per 2 jetons een stem uit te brengen voor 2 artiesten. Op het einde 

van de avond maakt de organisatie deze bekend. 

22. De publiekswinnaars krijgen een optreden in de wijnbar op 11,12 of 13 

september ’s avonds en mee opgenomen in de programmatie van de 

jaarmarktfeesten.  

 


