
 
 

Reglement en Gedragscode Kleine Prijs Van Nieuwegein 
De Kleine Prijs van Nieuwegein is een jaarlijks terugkerende bandwedstrijd voor artiesten en bands. 

We bieden deze bands en artiesten de mogelijkheid podiumervaring op te doen in competitievorm in 

een ontspannen en gezellige sfeer. 

Voorwaarden voor deelname zijn: 

 De band of artiest heeft enige verbintenis met Nieuwegein of omgeving1 

 De band of artiest heeft een eigen repertoire opgebouwd; coverbands zijn uitgesloten van 

deelname 

 Alle soorten muziek en muziekstromingen zijn welkom. 

Het evenement vindt ieder jaar plaats in maart op het podium van ‘de Partner’, Nedereindseweg 

401A in Nieuwegein en wordt georganiseerd door de vrijwilligers van stichting Geinbeat.  

De hoofdprijs is een optreden op het Geinbeat festival. 

Aanmelding 

Aanmelding voor de wedstrijd staat ieder jaar open vanaf medio Januari en wordt aangekondigd via 

Facebook, PEN.nl en de Molenkruier. Aanmelding geschiedt middels een email naar 

kleineprijs@geinbeat.nl ovv: 

- Naam van de band/artiest 

- Samenstelling van de band 

- Muziekstijl 

- Aantal bandleden 

- Wie wat bespeelt en woonplaats 

- Hoe lang zijn jullie bij elkaar 

- Contactpersoon en telefoonnummer 

- Bio van de band. 

Opzet van de wedstrijd 

Stichting Geinbeat zorgt voor zaal, podium, zaalversterking, licht en backline. Details wat betreft de 

backline en beschikbare faciliteiten zijn op te vragen via kleineprijs@geinbeat.nl 

De bands nemen eigen instrumenten mee, met uitzondering van een drumkit. Geinbeat heeft een 

eigen drumkit opgesteld. Wel dient de drummer eigen bekkens, snaredrum en drumbase-pedaal mee 

te nemen. 

De wedstrijd wordt gehouden in 2 voorronden en wordt afgesloten met een finale. Per voorronde 

worden een publiekswinnaar en een jurywinnaar aangewezen. Deze winnaars verdienen een plaats 

in de finale. Daarnaast geeft de jury nog een ‘wildcard’ aan een 5de finalist. Deze wordt door de jury 

gekozen uit de niet winnende deelnemers van beide voorrondes. 

Per voorronde kunnen maximaal 6 bands deelnemen op de finale avond spelen 5 bands. Iedere band 

speelt 20 minuten, waarna 15 minuten wordt gereserveerd voor de ombouw naar, en soundcheck  
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 De organisatie behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken 
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van, de volgende band. Zodra de laatste band haar optreden heeft afgerond kan het publiek de 

stemkaarten inleveren bij de kassa naast de ingang en gaat de jury in beraad.  

Na het optreden van de laatste band op de finaleavond wordt, na afronding van het jury beraad de 

winnaar van de Kleine prijs van Nieuwegein van dat jaar bekend gemaakt. 

Iedere band/artiest ontvangt binnen twee weken na afloop van de wedstrijd een juryrapport.  

Prijzenpakket Kleine Prijs van Nieuwegein 

Op de finaleavond worden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt2: 

 

1ste prijs: Beker, bloemen en een optreden op het Geinbeat festival van dat jaar. 

2de prijs: beker en bloemen 

3de prijs: beker en bloemen 

 

Publieksprijs: beker en bloemen 

Gedragscode 
De Kleine Prijs van Nieuwegein is een jaarlijks terugkerende bandwedstrijd voor beginnende 

artiesten en bands. We bieden deze bands en artiesten hiermee de mogelijkheid podiumervaring op 

te doen in competitievorm in een ontspannen en gezellige sfeer. 

Competitie is goed, maar om deze onder een ontspannen en gezellige sfeer te laten verlopen 

verwachten wij van alle deelnemers het volgende: 

 Behandel elkaar, leden van andere bands, aanwezig materiaal, het publiek en de organisatie 

met respect. Enige vorm van intimidatie of handgemeen is niet toegestaan. 

 Uitspraken of opmerkingen die als persoonlijk intimiderend, discriminerend of seksistisch zijn 

bedoeld of zo door het publiek of leden van bands worden opgevat zijn niet toegestaan en 

worden niet geaccepteerd. 

 Wees verstandig met alcohol. 

 Volg aanwijzingen van de organisatie op. 

 Meldt meningsverschillen zodra ze ontstaan bij de organisatie. Dit geeft ons de mogelijkheid 

om direct in gesprek te gaan met de betrokkenen. 

Bij het inschrijven voor de Kleine Prijs van Nieuwegein verklaart de artiest/band kennis te hebben 

genomen van en akkoord te zijn met het Reglement en de Gedragscode van de Kleine Prijs van 

Nieuwegein. Bij het niet naleven van het Reglement en de Gedragscode kan de organisatie 

overgaan tot uitsluiting van (verdere) deelname.  

 

                                                           
2
 Over de jury uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 


