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Reglement	  van	  Deelname	  
	  
De	  Deelnemers	  worden	  om	  19.00	  uur	  verwacht	  in	  Grand	  Café	  ”De	  Wildeman”	  	  Markt	  10,	  Eindhoven	  
Zorg	  dat	  je	  deze	  avond	  op	  tijd	  aanwezig	  bent	  	  zodat	  iedereen	  de	  gelegenheid	  krijgt	  om	  zijn/haar	  muziekstuk	  vooraf	  
te	  oefenen	  (soundcheck)	  en	  de	  geluidstechnicus	  gelegenheid	  te	  geven	  om	  je	  stem	  optimaal	  te	  laten	  klinken	  en	  alles	  
optimaal	  in	  balans	  te	  zetten.	  
	  
Het	  programma	  per	  avond	  ziet	  er	  dan	  als	  volgt	  uit	  :	  
19.00u	   	   Aankomst	  deelnemers,	  uiterlijk	  19.30u	  aanwezig	  
20.00u	   	   Inzingronde/soundcheck	   	   Genre	  :	  rustige	  nummers/ballads	  
20.30u	   	   1e	  	  ronde	   	   	   	   Genre	  :	  vrije	  keuze	  	  
21.30u	   	   2e	  ronde	   	   	   	   Genre	  :	  up-‐tempo,	  gezellige	  nummers	  
22.20u	   	   uitslag	  1e	  afvallers	  
22.30u	   	   3e	  ronde	   	   	   	   Genre	  :	  up-‐tempo,	  gezellige	  nummers	  
23.45u	   	   uitslag	  	  
	  

1. Er	  moeten	  tijdens	  de	  talentenjacht	  drie	  nummers	  gezongen	  worden,	  uit	  verschillende	  genres.	  	  
Bv;	  Rock,	  Pop,	  Disco,	  Nederlandstalig,	  Musical,	  	  Jazz,	  enz…	  
Het	  mogen	  covers	  zijn,	  maar	  het	  mogen	  ook	  eigen	  composities	  zijn.	  

	  
2. Na	  	  de	  tweede	  ronde	  vallen	  er	  deelnemers	  af,	  dit	  word	  door	  de	  jury	  beslist	  en	  na	  de	  tweede	  ronde	  bekend	  

gemaakt.	  De	  overgebleven	  deelnemers	  maken	  in	  de	  derde	  en	  beslissende	  ronde	  uit	  wie	  zich	  de	  winnaar	  van	  
de	  avond	  mag	  noemen	  	  
	  

3. Er	  moet	  die	  avond	  minimaal	  twee	  uptempo	  nummers	  gezongen	  worden.	  	  
Indien	  niet	  aan	  deze	  voorwaarde	  voldaan	  word	  kan	  de	  organisatie	  tot	  uitsluiting	  overgaan.	  

	  
	  
• De	  jury	  beoordeeld	  op	  de	  volgende	  onderdelen:	  
	   	   -‐	  	  Zangtechniek	  
	   	   -‐	  	  Microfoontechniek	  

-‐	  	  Presentatie	  (Je	  uitstraling	  naar	  buiten)	  
-‐	  	  Muziekkeuze	  (of	  muziekkeuze	  bij	  je	  stem	  past)	  
-‐	  	  Entertainmentwaarde	  

	  
• Iedere	  kandidaat	  brengt	  drie	  nummers	  naar	  eigen	  keuze,	  deze	  nummers	  moeten	  uit	  verschillende	  genres	  

bestaan,	  waarvan	  er	  twee	  zeker	  uptempo	  is.	  Wordt	  er	  niet	  aan	  deze	  voorwaarde	  volgt	  automatisch	  
uitsluiting	  aan	  Wildeman	  zoekt	  the	  Voice.	  
	  

• De	  organisatie	  bepaald	  in	  samenwerking	  met	  de	  deelnemer	  de	  volgorde	  van	  muziekkeuze	  
	  

• De	  kandidaat	  zelf	  is	  altijd	  verantwoordelijk	  voor	  de	  begeleiding	  	  en	  kwaliteit	  van	  de	  muziekbanden.	  
	  

• De	  muziekbanden	  moeten	  bij	  opgave	  voor	  controle,	  vooraf	  op	  mp3,	  per	  email,	  opgestuurd	  worden	  naar	  het	  
volgende	  E-‐mailadres:	  	  wildemanzoektthevoice@gmail.com	  
	  

• De	  gekozen	  nummers	  mogen	  niet	  langer	  duren	  dan	  +	  5	  minuten,	  en	  moeten	  van	  te	  voren	  bekend	  worden	  
gemaakt	  worden	  (bij	  inschrijving).	  
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• Bij	  verhindering	  zonder	  geldige	  reden	  	  vervalt	  het	  recht	  tot	  teruggave	  van	  inschrijfgeld.	  	  
	  
• Als	  je	  gebruik	  maakt	  van	  eigen/live	  begeleiding	  (instrument/-‐(en))	  laat	  het	  dan	  bij	  de	  opgave	  van	  deelname	  

weten,	  i.v.m.	  aansluitingen,	  naar	  onze	  geluidsinstallatie	  toe.	  
.	  
• Er	  mag	  tijdens	  deze	  talentenjacht	  GEEN	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  attributen	  die	  de	  voortgang	  van	  de	  

talentenjacht	  belemmeren	  en	  de	  veiligheid	  van	  deelnemers	  en	  toeschouwers	  in	  gevaar	  kan	  brengen.	  
	  

• Het	  nuttigen	  van	  zelf	  meegebrachte	  drank	  is	  niet	  toegestaan.	  
	  

• De	  Talentenjacht	  is	  vrij	  te	  bezoeken	  en	  vrij	  van	  entree.	  Neem	  dus	  gerust	  je	  vrienden	  familie	  en	  fanclub	  mee	  
om	  je	  aan	  te	  moedigen! 

	  
	  
Organisatie	  	  
Wildeman	  zoekt	  the	  Voice	   	  
Maarten	  van	  Rooij	  	  
	  
Telefoon	  mobiel	  	  06	  –	  39	  06	  80	  84	  
mail	  naar:	  info@wildemanzoektthevoice.nl	  
Website:	  	  www.wildemanzoektthevoice.nl 
	  


