LKZH 2018 Reglement

Onderstaand reglement is het uitgangspunt voor het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes
(LKZH) 2018. Wij verzoeken de deelnemers om dit reglement zorgvuldig door te nemen.

Reglement voor de deelnemers:
1. In verband met de veiligheidsvoorschriften is het verboden om met (on)gedierte op het
podium of in de feestlocatie te verschijnen. Verder is het gebruik van elektrische apparaten,
motoren en vuur niet toegestaan.
2. Op de dag van het LKZH dient een delegatie van elke deelnemende vereniging om uiterlijk
16.30 uur aanwezig te zijn voor de loting. Het eerste optreden start om 18.00 uur en op dit
tijdstip moeten alle leden van de vereniging aanwezig zijn.
3. De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Wanneer er op het tijdstip van de
loting geen vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig is, zal de organisatie namens
deze vereniging een lot trekken.
4. Een ‘Limburgs accent’ is onderdeel van de jurering en wordt door de jury extra gewaardeerd.
5. Insteek van een optreden moet zijn het vermaken van het publiek middels de "joeksmuziek".
De nadruk dient niet te liggen op showelementen die niets met "zaate hermeniekes" te
maken hebben.
6. Het optreden mag niet langer dan 11 minuten duren.
7. Voor de eerste drie plaatsen zijn de volgende prijzen vastgelegd:
a. €250,- voor de winnaar
b. €150,- voor de tweede plaats
c. €100,- voor de derde plaats
8. De winnaar ontvangt bovendien een trofee met inscriptie en een wisseltrofee.
9. Er worden verder prijzen beschikbaar gesteld voor:
a. De zaatste hermenie
b. De publieksprijs
c. De meest authentieke kapel
10. De beslissingen van de jury zijn bindend.
11. De winnaar wordt verzocht om na de prijsuitreiking nogmaals het winnende optreden uit te
voeren.
12. De winnaar krijgt de eervolle taak om de organisatie van het LKZH 2019 op zich te nemen.

Reglement voor de organisatie:
De winnaar van het LKZH 2018 dient bij de organisatie van het LKZH 2019 de volgende regels in acht
te nemen.
13. De winnaars van het LKZH 2015, 2016 en 2017 (afgelopen drie jaar) kunnen niet winnen.
14. De winnaar van het LKZH 2018 organiseert het LKZH het daaropvolgende jaar.
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15. De winnaar van twee jaar geleden (2017) opent het LKZH 2019.
16. Het LKZH wordt georganiseerd op een zaterdag.
17. De datum van het LKZH mag door de organiserende vereniging worden bepaald, maar valt bij
voorkeur in een weekeinde in november na de 11e van de 11e.
18. De entree voor het LKZH is gratis.
19. De organisatie streeft er naar om zate hermeniekes, sjpasskapellen en joekskepellen uit heel
Limburg te benaderen voor deelname om op deze manier betrokkenheid uit de hele
provincie te bevorderen.
20. Het podium in de feestlocatie moet minimaal 60 vierkante meter groot zijn.
21. De organisatie zorgt voor een (omkleed)ruimte die ook gebruikt kan worden als opslagruimte
voor de instrumenten.
22. De organisatie zorgt voor een kwalitatief goede geluidsinstallatie die passend is voor de
ruimte waarin het LKZH wordt gehouden.
Tenslotte:
23. De organisatie LKZH 2018 beslist over alles wat niet in dit reglement is opgenomen.
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