Beste wagenbouwers en straatversierders!
Ook dit jaar hopen wij weer op een grote deelname met vele mooi versierde
wagens, groepen en straten.

Natuurlijk doe je mee voor een hoop bouwplezier, leuke avonden met je vrienden, familie en buren, en voor de
two hours of fame tijdens de optocht, maar niet geheel onbelangrijk zijn de prijzen die je in de wacht kunt
slepen.
Iedere deelnemer kan tot 1 week voor het feest een A4 mailen met daarop een uitwerking van het onderwerp
van de wagen/ straat, hoe heb je het aangepakt en wat maakt jullie wagen/straat/buurt speciaal, hoe was de
samenwerking onderling?
Zo mogelijk voeg je foto’s/ plaatjes toe om je woorden kracht bij te zetten. Op dit vel promoot je jullie
wagen/straat/buurt en het is dé kans om de jury te beïnvloeden voor de optocht. De beoordeling vind verder
alleen nog maar plaats tijdens de optocht op vrijdag, dus presenteer je dan op je best! Houdt er rekening mee
dat er een iemand op/ bij de wagen als aanspreekpersoon voor de vragen van de jury beschikbaar is. Het
bekend maken van de winnaars is tijdens de feestavond op vrijdag.
Alle deelnemers zullen door een nieuwe, onafhankelijke jury worden beoordeeld op de volgende criteria:
Idee: De originaliteit van het idee en de uitwerking daarvan. Hoe duidelijk komt het thema op (en om)
de wagen naar voren
Bouwtechnisch: De bouwtechnische uitwerking van hetgeen dat wordt gepresenteerd, waarbij de
volgende drie aspecten belangrijk zijn: de mate van zelfwerkzaamheid, de veiligheid van de
constructie, de opbouw van de constructie en evt. het beweeglijke element van de constructie.
Afwerking: Hierbij wordt op de volgende aspecten gelet: Voor welke materialen is er gekozen en hoe
is er omgegaan met de materialen? Netheid en verzorgdheid van het geheel en aanwezigheid van
details.
Actieve presentatie van het geheel: Hieronder verstaat de jury het in beweging zijn van iedere creatie
en de beweeglijkheid van hetgeen men laat zien. Zo kunnen personen op en rond een wagen zorgen
voor veel show, beweging en actie. Ook de gebouwde creaties op de wagen kunnen hier (met
bewegende onderdelen) zeer aan bijdragen. Men is immers druk bezig iets uit te beelden en hoe
wervelender en bruisender dit gebeurd, hoe meer punten men op dit onderdeel zal vergaren. Het
geheel moet plezier opwekken bij publiek en jury.
Muzikale uitvoering: Deze wordt beoordeeld op het afgestemd zijn op het thema van de wagen en
mag andere combinaties, het publiek en de jury niet hinderen.
Andere voorwaarden waar de combinatie aan moet voldoen voor deelname:
U dient zich aan de geldende verkeersregels te houden en aanwijzingen van de verkeersregelaars op
te volgen;
Met alcohol op achter het stuur is niet toegestaan;
De combinatie moet geschikt zijn om veilig aan de optocht mee te kunnen doen;
En heel belangrijk: Deelname geschiedt op eigen risico.
Opgave en insturen A4 (PDF/ docx bestand) tot vrijdag 18 juni naar ovoosterbierum@hotmail.nl
Wij wensen, ook namens de jury, iedereen heel veel inspiratie en plezier toe bij het bouwen van de wagens en
het maken van de straatversiering.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ons en krijgen we een mooie optocht!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Oranje Vereniging Oosterbierum/ Klooster-Lidlum

