Doe Maar Vet Bandwedstrijd 2020 Aanmeldingsformulier
Doe Maar Vet is de vetste bandwedstrijd van Noord-Brabant. DMV biedt jouw band dé kans
zich goed in de kijker te spelen. Na drie voorrondes wordt de winnaar door een
onafhankelijke jury gekozen tijdens de finale.
Speel je in een goede band uit de regio, heb je voornamelijk eigen nummers en sta je het
liefst op een podium? Aarzel niet en vul dit aanmeldformulier in voor DMV 2020!
Deelnamereglement:
 Het repertoire moet voor minstens 75% uit eigen werk bestaan.
 Een set duurt max. 45 minuten.
 Je band moet afkomstig zijn uit Noord-Brabant.
 De voorrondes zijn op 06, 13 en 20 maart 2020, de finale op 27 maart 2020.
 Je band kan op één van de voorrondes en op de finaledatum aanwezig zijn.
 Geef duidelijk aan op welke avonden je NIET kunt in verband met de loting.
 Voor alle duidelijkheid: er worden geen vergoedingen gegeven, alleen consumpties









voor spelende bandleden.
Door plaats en tijdgebrek wordt er gewerkt met een vast drumstel, waarvan elke band
gebruik moet maken, alleen de cymbals (incl. hi-hat, vilt en accessoires) moet je zelf
meebrengen.
De snelheid van reageren en terugsturen van informatie weegt mee in het jury
oordeel. Pak dit dus professioneel aan!
Er is een onafhankelijke jury
ALLE muziekgenres zijn welkom en krijgen een eerlijke kans.
Elke avond wordt er geloot over de volgorde waarin de bands spelen. Bij grotere
bands kan een volgorde worden vastgesteld zonder loting i.v.m. beperkte
ombouwtijd
Bij inschrijving is het meesturen van een kwalitatief goede demo/geluidsopname
verplicht. Zonder demo wordt een inschrijving niet in behandeling genomen. Een
demo indienen kan via cd/dvd, digitaal per mail, of link naar locatie op website. Geen
demo = geen deelname.

Naam band:
Band bestaat sinds en komt uit:
Bandbezetting

aantal personen en instrumenten
Website band
Waar kunnen we de demo
vinden
Onze voorkeur van demo-vorm gaat uit naar digitale opname, welke je als bijlage mee kan sturen.

Genre
☐ Metal
☐ Pop/rock
☐ Urban (hiphop / rap)
☐ Ska / punk / reggae
☐ Anders, namelijk:
Hoe ken je ons? Via…
☐ Popelucht
☐ Andere evenementen Nobelaer
☐ Vrijwilligers
☐ Vrienden / bekenden
☐ Facebook / Social Media
☐ Gezocht naar bandwedstrijden
☐ Anders, namelijk:
Contactpersoon 01
Naam
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnummer
E-mail
Contactpersoon 02
Naam
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnummer
E-mail

Band Bio

(mag ook los bijgevoegd worden)

Aanvullende informatie / opmerkingen

Dit formulier graag ingevuld retourneren vóór 12 Januari 2020 aan:
popelucht@nieuwenobelaer.nl
In het onderwerp graag “DMV2020” vermelden.
of per post via:
Poppodium

t.a.v. DMV2020

Anna van Berchemlaan 4A
4872 XE ETTEN-LEUR
De geselecteerde(n) worden persoonlijk op de hoogte gesteld door de organisatie.
Zorg daarom dat de contactgegevens kloppen!
www.popelucht.nl
www.nieuwenobelaer.nl

