REGLEMENT ROCKRALLY POP@PARK 2015
Beste artiest, band, zanger, zangeres,…
Hieronder wordt het reglement van de Pop@Park Rockrally in verschillende punten weergegeven. Indien vragen of
bemerkingen kunnen jullie terecht bij het Pop@Park team. Onze gegevens worden onderaan dit document
weergegeven.
0. De helft van de bandleden moeten gedomicilieerd zijn in de provincie Vlaams Brabant. Bij oneven aantallen
geldt de regel, de helft plus één (vb: 5 bandleden, 3 hiervan moeten in Vlaams Brabant gedomicilieerd zijn).
1. De gemiddelde leeftijd, van de bandleden samen, mag maximum 30 jaar zijn.
2. De Rockrally staat open voor alle genres, maar we zoeken natuurlijk wel een support act voor op een festival:
Pop@Park 2015.
3. De groepen kunnen zich inschrijven via vi.be en dit tussen de periode van 1 januari 2015 en 31 januari 2015.
4. De rally bestaat uit twee voorrondes en een finale. De groepen zullen geselecteerd worden door een jury en via
e-mail van hun selectie op de hoogte worden gesteld, 2 weken voor de eerste voorronde. De voorrondes zullen
plaatsvinden op 27 februari en 13 maart te Jeugdhuis Tonzent te Sterrebeek. De finale zal plaatsvinden op
1 mei in Jeugdhuis Basement te Zaventem. Tijdens de voorrondes spelen alle bands op dezelfde basisdrum en
maken gebruik van dezelfde backline (informatie wordt meegestuurd met de mededeling van de selectie).
Daarnaast maakt iedere groep ook gebruik van onze technieker. Tijdens de finale, mogen jullie je eigen
materiaal gebruiken. Indien je toch gebruik wil maken van onze backline, gelieve dit dan op voorhand mee te
delen.
Voorronde: Er zullen 6 groepen per voorronde worden geselecteerd om een optreden te geven van maximum
15 minuten. De volgorde van de groepen zal gebeuren via loting om 19 uur. Er moet op dat moment minstens
één bandlid aanwezig zijn. Indien er een groep niet vertegenwoordigd is bij de loting, zal deze gediskwalificeerd
worden. Van de zes groepen die er spelen zal de jury één winnaar aanduiden en is er één publieksliefhebber.
Indien een geselecteerde groep niet kan spelen, verliezen ze hun deelname en wordt deze groep niet
vervangen. De uitslag wordt de avond van het optreden bekend gemaakt na beraad. De stembus voor de
publieksliefhebber wordt gelicht 15 minuten na het spelen van de laatste groep.
Finale: Er zullen 4 groepen op de finale spelen en dit voor een maximum van 30 minuten. De volgorde van de
groepen zal gebeuren via loting om 19 uur. Er moet op dat moment minstens één bandlid aanwezig zijn. Indien
er een groep niet vertegenwoordigd is bij de loting, zal deze gediskwalificeerd worden. De groepen mogen
indien ze dit wensen zelf hun technieker meenemen. De technieker moet zich wel houden aan het opgegeven
tijdsschema. Van de vier groepen die er spelen zal de jury één winnaar aanduiden die mag spelen op Pop@park
2015.
De band die de rockrally wint zal naast de speelkans op Pop@Park 2015 ook 200 euro krijgen voor hun
prestatie.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan instrumenten. Elke band is verantwoordelijk
voor zijn eigen materiaal.
6. Indien een geselecteerde band beslist om toch niet deel te nemen wegens bepaalde omstandigheden (ziek,
split,…) moet dit asap doorgegeven worden aan de organisatie.
7. Elke groep mag twee nummers inzenden via http://vi.be, in normale omstandigheden beluistert de jury, voor
het selecteren van de bands, enkel het eerste nummer. Bij een execo in stemmen zal het tweede nummer
beluisterd worden.
8. De jury bestaat uit minstens drie personen.
9. Elke band mag maximum één cover spelen, in de finale wordt een opgelegde cover gespeeld.
10. Tegen de uitspraak van de jury kan men geen beroep aantekenen.
11. Indien vragen of opmerkingen kan je mailen naar rockrally@popatpark.be.

