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Ministerie van Jeugdzaken van de Oeteldonksche Club van 1882
Zondag 17 november 2013
Pleinzaal van het Theater aan de Parade
12:33 tot 18:11 uur
Gratis

Deelname is alleen mogelijk voor kinderen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch van 0 jaar
tot en met 12 jaar, zowel alleen als in een groep of met de klas.
Bij de jurering wordt gekeken naar TEKST, CREATIVITEIT en PRESENTATIE.
Playback is bij de Keinderkwek niet toegestaan.
Prijzen:
1e prijs - Gouwe Kwakbol
2e prijs - Zilveren Kwakbol
3e prijs - Gruune Kwakbol
Bovendien is er een Kolder- , Aanmoedigings- en Presentatieprijs en voor iedere deelnemer een leuke herinnering.
Er kunnen maximaal 11 groepen/clubjes deelnemen. De vooraanmeldingen en keuze van
het liedje gebeuren via www.oeteldonk.org onder tabblad “Jeugdzaken”.
De inschrijving start op dinsdag 10 september om 11:11 uur.
Er zijn negen nummers om uit te kiezen. Ieder nummer kan maximaal twee keer worden
gekozen. Houd er dus rekening mee dat hoe langer je wacht hoe minder keuze er kan
zijn. Ook kun je de kans lopen dat er al 11 aanmeldingen zijn.
De gekozen melodie wordt tijdens de Keinderkwèk gespeeld door het Keinderkwèkorkest.
Er kan ook gekozen worden voor een geheel eigen inbreng. Je mag onder begeleiding
van je eigen orkest/carnavalsclub jouw geschreven liedje ten gehore brengen op het
Keinderkwèkpodium. Wie weet gaat jouw liedje wel een echte Oeteldonkse kraker worden die tijdens carnaval overal te horen is. Alles is mogelijk alleen het meezingen met
een geluidsband is niet toegestaan en de deelnemers van jouw eigen orkest/carnavalsclub mogen niet ouder zijn dan 16 jaar.
Na het ontvangen van de voorinschrijving wordt een inschrijfformulier toegestuurd (per
e-mail). Het formulier mag per post of e-mail worden verstuurd. Het formulier moet uiterlijk zondag 27 oktober 2013 binnen zijn. De adresgegevens staan hieronder vermeld.
NIEUW! Op zaterdag 2 november zal de loting van de keinderkwek plaatsvinden in het
Theater aan de Parade. Deze loting zal gelijktijdig zijn met de loting van het grote Kwekfestijn. Nadere info volgt hierover.
De tekst moet uiterlijk op zaterdag 2 november 2013 digitaal ingeleverd zijn. Geef ook
de melodie, eventueel arrangement en groepsnaam aan.
De groep moet een carnavaleske, liefst Oeteldonkse, aankleding hebben en mag uit
maximaal 20 personen bestaan (dit in verband met het aantal beschikbare prijzen).
Deelname is pas mogelijk na bevestiging door het Ministerie van Jeugdzaken.

Voor informatie of extra formulieren kun je met ons contact opnemen. Alle vermelde brieven en
formulieren zijn ook verkrijgbaar via www.oeteldonk.org.
Ministerie van Jeugdzaken
Commissie Prinskeuze - Keinderkwek
P/A Hazenburgstede 7
5235 HR ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-26 16 88 81
Je ontvangt altijd een bevestiging van je inschrijving.

