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Spelregels
✒ Het onderwerp van je tekst is vrij, mits op enigerlei wijze de Zalige Zonden aan bod
komen.
✒Heb je nog een bestaande tekst die aansluit bij het thema? Dat mag !
✒Selectie van de liedjes gebeurt door een redactie, bestaande uit vertegenwoordigers van
De Kneep, Schijt aan de Grens en de muzikanten. Elke inzender krijgt bericht wat er met
zijn/haar tekst wordt gedaan.
✒Van alle podiumoptredens worden audio/video opnames gemaakt.
✒Een tekst op rijm zingt natuurlijk makkelijker, maar is geen harde eis. Hetzelfde geldt voor
een regelmatig metrum in je regels, hoewel dat een toonkunstenaar wel meer houvast biedt.
✒Verzorgd taalgebruik spreekt vanzelf, een tekst mag ook in dialect zijn en een ver- of
hertaling van een tekst uit een andere taal is toegestaan. Een bestaande melodie niet want
dat zou de kruisbestuiving tussen schrijvers en muziekmakers in de weg staan.
✒ We willen met het festival de verbinding tot stand brengen tussen verschillende disciplines. In dit geval tussen tekstschrijvers en liedjesmakers/muzikanten. Dus als jij zowel muzikant als tekstdichter bent, zul je moeten kiezen: je eigen lied schrijven én op het podium
brengen is niet ons uitgangspunt.
✒Als je een tekst instuurt, accepteer je dat de componist wellicht kleine wijzigingen moet
aanbrengen om een tekst muzikaal uitvoerbaar te maken. Dat gebeurt zoveel mogelijk in
overleg.
✒Het zogeheten ‘intellectueel eigendom’, het auteursrecht dus, van de tekst blijft berusten
bij de schrijver. Dat van de muziek bij de componist. Maar je geeft wel toestemming om de
tekst tijdens het festival ten gehore te laten brengen én in enigerlei vorm (in print, audio
en/of video en/of via social media) in het kader van het festival uit te brengen.
✒Lever bij je tekst een korte beschrijving aan van jezelf. Beschrijf ook in een paar zinnen,
hoe je met Zalige Zonden in je achterhoofd, tot die tekst bent gekomen. En… vergeet je
adresgegevens niet!
✒Teksten moeten vóór 31 maart 2019 per e-mail zijn ontvangen op het volgende adres:
redactie@dekneep.nl onder vermelding van ‘Lied SADG’. Voor vragen kun je ook bij dat
e-mailadres terecht.

Meer info over Schijt aan de Grens: www.schijtaandegrens.nl

Meer info over De Kneep: www.dekneep.nl

