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CarnavalsMuziek.Com Alaif (afgekort: CMC Alaif) is een Provinciaal
“vastelaovesleedjeskonkoer” dat jaarlijks wordt georganiseerd door de stichting
Carnavalsmuziek.com
Om deel te kunnen nemen dienen deelnemers zich van te voren via de site in te schrijven
Een liedje moet aan de volgende eisen voldoen:
o het liedje moet een “vastelaovend” karakter hebben
o het liedje moet nieuw zijn en gemaakt voor het seizoen 2022/2023
o de teksten mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de
jury en/of organisatie)
Met betrekking tot de auteursrechten:
o de componist/arrangeur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje
o de componist/arrangeur/deelnemer geeft door middel van inschrijving de organisatie
toestemming om activiteiten te kunnen ondernemen, dit ter promotie van dit liedje. Dit geldt
ook voor het plaatsen van geluid- of beeldfragmenten op de website www.cmcalaif.nl en/of de
website www.carnavalsmuziek.com
Deelnemer vrijwaart ten alle tijden de organisatie voor eventuele claims van derden
Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of
anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dient.
Personen die deelnemen ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dienen in het bezit te
zijn van een geldig entreebewijs
Alle deelnemers verklaren akkoord te gaan met publicatie/uitzending van eventuele radio- en/of
video-opnamen van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s en videomateriaal die tijdens
de wedstrijd gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar
hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de promotie van CMC Alaif.
Daarnaast hebben deelnemers ook geen bezwaar tegen, van hen gemaakte foto’s door bezoekers,
die bijvoorbeeld via de Social Media gepubliceerd zijn.
Inschrijving is mogelijk in zowel de categorie originele liedjes als de categorie covers.
Echter, een artiest kan slechts met één liedje in de finale staan, origineel of cover, en dus niet in
beide categorieën of met twee liedjes in één van de categorieën.
Inschrijven is mogelijk vanaf 11 november 2022 | 11.11 uur, uitsluitend via de
website www.cmcalaif.nl en is pas definitief na betaling van € 11,00 inschrijfgeld.
Gelijktijdig met de inschrijving dient de deelnemer zorg te dragen voor:
o toezending van een wav-bestand van het liedje, bij voorkeur de originele studio-versie, dan
wel een kwalitatief goed mp3 bestand. Toezenden via WeTransfer met vermelding van
artiestennaam en titel liedje
o toezending van de tekst van het liedje met vermelding van de naam van de
tekstschrijver/componist (in WORD en niet PDF)
Inschrijving sluit op woensdag 14 december 2022 | 21.11 uur

Stichting Carnavalsmuziek.com

KvK: 64250938
Bank: NL14RABO0307310353

www.cmcalaif.nl
info@cmcalaif.nl

-

Een deskundige jury selecteert uit de halve finalisten: 20 originele liedjes en 5 covers.
Op woensdag 21 december 2022 maakt de organisatie per categorie (origineel, covers) bekend
welke finalisten zullen deelnemen aan de elfde editie van CMC ALAIF op 20 januari 2023 in
Uitgaanscentrum Mondial in Beek

Deelnemers/artiesten in de categorie origineel en/of covers, die uiteindelijk de finale weten te behalen,
verklaren:
o akkoord te gaan met de verplichting om bij het behalen van een finaleplaats in de categorie
origineel of covers, 10 toegangsbewijzen af te nemen. Deze toegangsbewijzen kosten € 11,00
per stuk en kunnen dienen voor aanhang en/of fans van de finalisten
o na ontvangst van de bevestiging van hun finaleplaats de meegestuurde factuur met het
verschuldigde totaalbedrag ad € 110,00 binnen twee werkdagen, doch uiterlijk zaterdag 24
december 2022 | 12.00 uur, te voldoen op het bankrekeningnummer van de stichting
Carnavalsmuziek.com onder vermelding van de artiestennaam en de categorie origineel en/of
cover (Rabobank NL14RABO0307310353
o gedurende de finale-avond op 20 januari 2023 vanaf 19.00 uur de gehele avond
aanwezig/beschikbaar te zijn
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Het optreden van alle finalisten is full playback, met de aantekening dat bij opkomst van de artiest
en zodra het liedje gestart wordt, de microfoon even open staat. Ook aan het einde van het liedje
staat de microfoon weer open
Tijdens de avond worden de finalisten in de categorie origineel en covers beoordeeld door een
hoofdjury.
Het oordeel van het bestuur, de voorjury en hoofdjury is bindend, hierover kan niet worden
gecorrespondeerd. Het bestuur van de stichting Carnavalsmuziek.com is gerechtigd naar
bevindingen van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin dit
reglement niet voorziet, dan wel handelen noodzakelijk is
Met het inzenden en betalen van de digitale inschrijving verklaart de inzender, mede namens
mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje op de hoogte te zijn van dit reglement en
akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden
De stichting Carnavalsmuziek.com, organisator van CMC ALAIF, behoudt zich het recht voor om
als gevolg van landelijke richtlijnen en voorschriften verband houdend met een pandemie en de
daarmee samenhangende maatregelen, dit reglement op detail tussentijds aan te passen/te
wijzigen. Uiteraard zullen deze aanpassingen/wijzigingen tijdig met alle betrokkenen worden
gecommuniceerd.
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