Reglement Waterproof 2018
12 mei 2018 - Locatie: Westlands Popcentrum Nederland Drie, Wateringen Winnaar: opent Waterpop 2018 op zaterdag 28 juli
LEUK DAT JULLIE BAND MEEDOET AAN DE 22E EDITIE VAN WATERPROOF!

OM ALLES ZO EERLIJK EN DUIDELIJK MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN STAAN HIERONDER DE REGELS;
SELECTIE FINALE
Bands kunnen zich inschrijven tot en met woensdag 31 maart. Hierna vindt er een besloten
voorselectie plaats. Hierin bepalen vier objectieve, deskundige juryleden welke drie bands er
direct doorgaan naar de finale. Zij beoordelen elke band op onder andere originaliteit en
techniek op een schaal van 1 tot 10. De drie bands met de meeste punten worden uiterlijk 8
april gecontact met de mededeling of zij doorgaan naar de finaleronde. Bovendien komen de
finalisten te staan op de website van Waterpop en Nederland Drie. Mochten bands niet
kunnen op 12 mei en/of 28 juli dan zijn zij uitgesloten van deelname. De deelnemers die niet
door zijn naar de finale ontvangen hier (8 april) mailbericht over.
Bij Waterproof hebben we een wildcard. De band die deze wint, wordt de vierde finalist van
Waterproof. Voor de wildcard selecteert de jury vier bands. De winnaar hiervan wordt
bepaald a.d.h.v. stemmen en zal ook deelnemen in de finale waar ze tegen de rest mogen
strijden. Deze poll start op maandag 9 april en eindigt op maandag 16 april.
SOUNDCHECK
De soundcheck vindt plaats om 18:45 uur. De deelnemer die de soundcheck uitvoert dient
dan ook uiterlijk om 18:45 uur aanwezig te zijn. Westlands Popcentrum Nederland Drie
bepaalt welke band gaat soundchecken, dit wordt aan de finalisten doorgegeven door
Waterpop. Als er tijd over is, biedt dit ook ruimte voor andere bands om te soundchecken.
AANWEZIG
De overige kandidaten dienen uiterlijk om 19:30 uur aanwezig te zijn voor de loting van de
volgorde waarin die avond wordt gespeeld.
RONDETIJDEN
Iedere band krijgt precies een half uur de tijd om te spelen. De rondetijden in de finale zijn als
volgt: 20.30 uur, 21.15 uur, 22.00 uur en 22.45 uur. De uitslag wordt naar verwachting om
0.00 uur bekend gemaakt. Er strijden vier bands om de prijs en iedere deelnemer wordt
geacht ruim op tijd aanwezig te zijn.
INSTRUMENTEN
Finalisten dienen van te voren aan te geven welke instrumenten zij willen gebruiken.
Informatie over de backline ontvangen finalisten per mail.
WEGING STEMMEN
De jury bestaat uit vier kundige leden die allen goed zijn voor één stem per persoon (20%
van het eindoordeel). De juryleden hebben zelf veel ervaring met muziek of zijn zelf
professioneel muzikant. Daarom zijn wij en hopelijk ook jij ervan overtuigd dat de band die
gekozen wordt tot winnaar, dit ook verdient.

Verder is het publiek verantwoordelijk voor één stem. Deze wordt uitgebracht aan de hand
van stembriefjes op de finaleavond in Nederland drie. De band met de meeste
publieksstemmen bepaalt de vijfde stem (en dus de overige 20%).
Alle stemmen tellen even zwaar en dus telt elke stem voor 20% mee in het eindoordeel. Bij
gelijke stand geeft een vooraf bepaald Waterpop-jurylid de doorslag.
De juryvoorzitter is een Waterpop-lid die niet mee oordeelt. Hij/zij zorgt voor een eerlijke
beoordeling en telt de punten. Bovendien maakt de juryvoorzitter een kort juryrapport over de
beoordelingen, welke bij de uitslag wordt voorgelezen.
BEOORDELING
De optredens worden door de jury beoordeeld op de volgende punten: originaliteit, techniek
en live optreden. Hier geven zij punten voor (op een schaal van 1 tot 10). De band met de
meeste punten krijgt de stem van het betreffende jurylid. Zoals eerder gezegd, heeft het hele
publiek ook één volledige stem.
OVERIGE REGELS
De band dient (voor het overgrote deel) uit het Westland, Den Haag of regio Midden-Delfland
te komen. Dit moet in de biografie zijn opgenomen. Iedere band mag maximaal één cover
spelen. We willen natuurlijk wel de sound van jullie band horen!
GEWONNEN?
Mocht jij de finale winnen, dan is het uiteraard de bedoeling dat je zaterdag 28 juli 2018 het
festival opent op het hoofdpodium. Houd deze datum dus vrij!

Voor overige vragen kun je contact opnemen met waterproof@waterpop.nl met als
onderwerp ‘Vraag Waterproof’.

