Reglement HaFaBra Songfestival Covid-19 edition
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘HaFaBra Songfestival Covid-19 edition’-wedstrijd (hierna
te noemen: de wedstrijd) van Koninklijke Katholieke Fanfare de Vrije Vlaamse Zonen uit Kapelle-op-den-Bos,
België.

Artikel 1: De Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Katholieke Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen, Bormstraat
79, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België (hierna te noemen: de organisator).

Artikel 2: Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de
wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat
ze de toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. Op eerste verzoek van de organisator, dient deze
toestemming te worden overgemaakt.
Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het
wedstrijdreglement.
Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of
de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te
wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de
wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de inzendingen, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de
verzender, enz.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal
de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te
verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg
van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door zijn gewenst
moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen en deelnemers te weigeren.

Artikel 3: Privacy
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch
verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy
met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u
verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk
verzoek naar het bovengenoemde adres. De deelnemers geven bij deelname aan de wedstrijd
toestemming om hun inzending te publiceren op alle online kanalen van de wedstrijd.

Artikel 4: Looptijd van de Wedstrijd
Begin van de Wedstrijd: 16 mei 2020
Einde van de Wedstrijd: 21 juni 2020
De prijs wordt uiterlijk op 26 juni 2020 aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 5: Deelname
Enkel verenigingen en muzikanten die onder de noemer hafabra* vallen kunnen deelnemen. Om te
kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer vóór 21 juni 2020 het inschrijvingsformulier
correct en volledig invullen en verzenden samen met zijn video.
Deelnemen kan in twee categorieën: individueel of in groep.
1. Individueel
De deelnemer maakt een video van zichzelf terwijl hij een muziekstuk of een stuk van een
werk speelt. De audio moet een originele opname zijn. De video moet minimaal 1 minuut en
maximaal 4 minuten lang zijn. De deelnemer stuurt zijn video in via het inschrijvingsformulier
en vult zijn gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden. Elke deelnemer kan
slechts 1 keer deelnemen.
2. In groep
Bij deelname in groep stuurt een muziekvereniging of groep muzikanten 1 video in waarin
alle muzikanten samen een werk of een stuk van een werk spelen. Daarbij worden uiteraard
alle maatregelen inzake corona en social distancing gerespecteerd. De muzikanten spelen
virtueel samen door individuele filmpjes te monteren tot 1 geheel of op een andere manier
virtueel samen te spelen. De audio moet een originele opname zijn, dus niet van een eerder
concert of cd-opname. De video moet minimaal 1 minuut en maximaal 4 minuten lang zijn.
De deelnemer stuurt zijn video in via het inschrijvingsformulier en vult zijn gegevens in, in de
overeenstemmende verplichte velden. Elke vereniging/groep kan slechts 1 keer deelnemen.

Artikel 6: Stemmen
Iedereen kan 1 keer een stem uitbrengen per categorie. Je kan dus zowel stemmen voor 1 deelnemer
in de solocategorie als 1 deelnemende vereniging in de groepscategorie. Bij fraude wordt de stem
ongeldig verklaard.

Artikel 7: De prijs
Per categorie (individueel en in groep) zullen verschillende prijzen te winnen zijn:
1. Publieksprijzen voor de deelnemer met het hoogste aantal publieksstemmen op de officiële
website van HaFaBra Songfestival Covid-19 edition.
2. Juryprijzen uitgereikt door een jury bestaande uit leden van fanfare De Vrije Vlaamse Zonen.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurige andere compensatie. De
organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke
prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 8: De Winnaar
De deelnemer die voor de publieksprijs het hoogste aantal stemmen behaalt, is de winnaar. Indien
er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de deelnemer die het eerst zijn video doorstuurde.
De deelnemer die voor de juryprijs het hoogste aantal jurystemmen behaalt, is de winnaar. Indien er
een ex aequo vastgesteld wordt, dan maakt de jury de finale beslissing. Jurypunten worden
toegekend in volgende categoriën:
1. Muzikale uitvoering
2. Creativiteit & inkleding: attributen & outfit
3. Bonuspunten worden toegekend voor een link met het Eurovisie Songfestival

Artikel 9: Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost
worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dendermonde.
*Onder hafabra vallen volgende instrumenten:
 Houtblaasinstrumenten
o Piccolo
o Dwarsfluit
o Altfluit
o Hobo
o Althobo (Engelse hoorn)
o Esklarinet
o Besklarinet
o Altklarinet
o Basklarinet
o Fagot
o Contrafagot
o Altsaxofoon
o Tenorsaxofoon
o Baritonsaxofoon
o Contra-altklarinet
o Sopraansaxofoon
o Bassaxofoon
 Koperblaasinstrumenten
o Trompet
o F/Es Hoorn
o Euphonium/Bariton
o Trombone
o Bastrombone
o Bes- en Es Tuba









o Bugel
o Cornet
Strijkinstrumenten:
o Contrabas
o Cello
Toetsinstrumenten:
o Celesta
o Synthesizer/Keyboard
Slagwerk:
o Pauken
o Kleine trom
o Grote trom
o Bekkens
o Triangel
o Tom-toms
o Tamtam
o Buisklokken
o Klokkenspel
o Xylofoon
o Vibrafoon
o Marimba
o Effectinstrumenten
Tokkelinstrumenten:
o Harp
o Gitaar
o Basgitaar

