UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
23 MAART 2021

Virtuele vergadering – in uitvoering van het besluit van de burgemeester van 1 maart 2021 in het
kader van maatregelen tegen COVID-19.

Aanwezig
Bertrand Vrijens, Voorzitter gemeenteraad
Filip Thienpont, Burgemeester
Egbert Lachaert, Pascal Rousseaux, Tim De Keukelaere, Isabella Van De Steene, Luc Van Huffel, Daisy Poriau,
Schepenen
Gerda De Backer, Roger De Moor, André De Ruyck, Hendrik De Vis, Veerle Duportail, Tine Devos,
Luc J. Eeckhout, Linda Martens, Monique Loeman, Guido Mortier, Marijke Pruyt, Luc Van De Kerckhove,
Caroline Van Geyt, Rosine Van Gysegem, Stefaan Van Hecke, Johanna Van Hoorebeke, David Verhaeghe,
Pieter Verstraete, Sara Waeytens, Gemeenteraadsleden
Bénédicte Buylen, Algemeen directeur
Verontschuldigd
Afwezig

20. Jeugd - goedkeuren reglement deelname muziekwedstrijd The Young Blackbirds editie 2021
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op
het inwendige bestuur van de gemeente.
Rechtsgrond
 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking
en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende
de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register

 Besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2011 betreffende het aanbieden van geschenken
en/of promotiemateriaal aan derden in het kader van sensibiliserende acties of als blijk van
waardering namens de gemeente – wijzigen beslissing van 19 december 2006
Motivering
Voor de zevende maal organiseert de dienst jeugdprogrammatie de muziekwedstrijd ‘The
Young Blackbirds’. Met deze wedstrijd willen we beginnende muziekgroepjes de kans
geven om op een podium te staan en voor een publiek een echt optreden te brengen. De
deelnemers moeten een link hebben met de gemeente waarbij minstens 1 lid van de
band in Merelbeke woont. Bovendien moet minstens de helft van de muzikanten jonger
zijn dan 25 jaar.

Aan de wedstrijd kunnen maximaal 5 muzikanten/bands deelnemen. Op het einde van de
wedstrijd worden 2 prijzen uitgereikt: een juryprijs van 500 euro aan opnametijd in een
professionele opnamestudio en een publieksprijs van 250 euro aan opnametijd in een
professionele opnamestudio.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.

Het wedstrijdreglement van de muziekwedstrijd ‘The Young
Blackbirds’, in de bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de
uitvoering van dit besluit belast.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

BIJLAGE

Artikel 1.

Wedstrijdreglement muziekwedstrijd ‘The Young
Blackbirds’ – editie 2021

Toelatingsvoorwaarden en info

01°. Alle individuele muzikanten die in Merelbeke of één van haar deelgemeenten wonen
en alle bands met ten minste één groepslid woonachtig of gedomicilieerd in
Merelbeke of één van haar deelgemeenten, kunnen aan de muziekwedstrijd
deelnemen.
02°. Minstens de helft van de leden van de deelnemende bands is jonger dan 25 jaar.
03°. De wedstrijd staat open voor alle muziekgenres en voor zowel Nederlandstalige als
anderstalige muziek.
04°. Het hoofdevenement van de muziekwedstrijd gaat door op zaterdag 20 november
2021.

Artikel 2.

Contactgegevens en verwerking van persoonsgegevens

01°. Het inschrijvingsformulier, een ondertekend exemplaar van dit reglement en de
technische rider dienen te worden opgestuurd naar of afgeleverd aan het
Jeugdcentrum, Hundelgemsesteenweg 445, 9820 Merelbeke. De inschrijvingen
lopen tot en met dinsdag 1 juni 2021. Verdere info is beschikbaar bij de dienst
jeugd.
02°. Openingsuren:
Voormiddag
Ma
9.00 u. - 12.00
Di
9.00 u. - 12.00
Wo
Do
9.00 u. - 12.00
Vr
9.00 u. - 12.00
of op afspraak

u.
u.
u.
u.

Namiddag
14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. -

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

u.
u.
u.
u.
u.

03°. Gemeentebestuur Merelbeke – Dienst jeugd, sport, toerisme
Hundelgemsesteenweg 445
9820 Merelbeke
09 210 35 60
jeugd@merelbeke.be
04°. Alle ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 3.

Selectie en jury

01°. De selectie van deelnemers wordt gedaan door een 4-koppige jury . Elk jurylid
krijgt één stem. De jury beslist welke muzikanten/bands geselecteerd zijn om deel
te nemen aan de wedstrijd.

a. Er kunnen maximaal 5 muzikanten/bands deelnemen aan het hoofdevenement op
zaterdag 20 november 2021.
b. Indien het aantal inschrijvingen gelijk is aan of minder is dan de maximumcapaciteit, met
een minimum van 2 inschrijvingen, zijn de deelnemers automatisch geselecteerd voor de
muziekwedstrijd.

c. Indien het aantal inschrijvingen de maximumcapaciteit overschrijdt, zal de jury beslissen
op basis van een aantal criteria (eerdere deelname, al dan niet eerder een prijs
gewonnen, …) welke muzikanten/bands mogen deelnemen.
d. Ten laatste op maandag 2 augustus 2021 worden de muzikanten/bands op de hoogte
gebracht of ze kunnen deelnemen aan de muziekwedstrijd
02°. De jurering op het hoofdevenement gebeurt op basis van 6 criteria: originaliteit,
technisch kunnen, podiumprésence, samenspel, kwaliteit van de songs en
groeipotentieel.

Artikel 4.

Praktische afspraken en verloop van het evenement

01°. De muzikanten/bands dienen ten laatste op donderdag 30 september 2021 hun
technische rider door te sturen zodat deze doorgegeven kan worden aan de PA
firma. In de technische rider staan gegevens omtrent bezetting, vereist materiaal
(zang- en gitaarmicro’s, …) en podiumindeling.
02°. De muzikanten/bands dienen tegen ten laatste op donderdag 30 september 2021
hun setlist door te sturen.
03°. Het stagemanagement tijdens de voorronde(s) en de finale is in handen van de
organisatoren.
04°. Er is voldoende stroomvoorziening en een uitgebreide PA aanwezig.
05°. De muzikanten/bands dienen alle benodigde instrumenten en dito versterkers of
andere audioapparatuur (samplers, pc’s, effecten…) zelf mee te brengen. Er wordt
geen backline voorzien. Er zal voldoende ruimte voorzien worden in de backstage
voor het materiaal. Op zaterdag 20 november 2021 kunnen de muzikanten/bands
vanaf 13u00 hun instrumenten naar het Cultuurhuis brengen.
06°. Alle muzikanten/bands dienen om 18u00 aanwezig te zijn. Om 18u15 wordt geloot
voor de volgorde waarin ze zullen optreden. Om 19u00 zal de eerste muzikant/band
starten met zijn optreden.
07°. Om de opvolging van de bands te verzekeren wordt er met een vast drumstel
gespeeld. Muzikanten/bands mogen wel hun eigen snaren, cymbalen en
kickpedalen meebrengen.
08°. Indien de muzikant/band een eigen geluidstechnicus meebrengt, dient dit duidelijk
te worden gemeld aan de organisatie.
09°. Elke muzikant/band krijgt maximaal 20 minuten podiumtijd. Tussen 2 bands wordt
20 minuten voorzien om materiaal te wisselen. Wie deze tijdschema’s niet
respecteert, kan worden gediskwalificeerd.
10°. Muzikanten/bands spelen maximaal 1 cover binnen de setlist.
11°. Muzikanten/bands mogen géén eigen evenementenpagina aanmaken op Facebook
(dit om een idee te hebben van hoeveel volk er komt). De organisatie bezorgt jullie
de link van het evenement op Facebook om te delen.

Artikel 5.

Prijzen en prijsuitreiking

01°. Prijzen:

a. Juryprijs: 500 EUR aan opnametijd in een professionele opnamestudio.
b. Publieksprijs: 250 EUR aan opnametijd in een professionele opnamestudio.
c. De opnametijd wordt in afspraak met de dienst jeugd vastgelegd.
02°. Prijsuitreiking:

Na de wedstrijd brengt een professionele band een afsluitend optreden waarna de
prijsuitreiking plaatsvindt.

Artikel 6.

Kosten

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

Artikel 7.

Woordverklaring

Backline: Alle audio apparatuur die zich achter de muzikanten bevindt:
(bas)gitaarversterkers, keyboards, computers, samplers, … inclusief de instrumenten.
PA (public adress), FoH (Front of House) of Frontline: Een elektronisch
versterkingssysteem bestaande uit een mengtafel (inclusief benodigde externe effecten),
equalizer, microfoons, kabels, luidsprekers en monitorsysteem.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

