
 DJ-contest Labadoux 2023 

 Artikel  1 : De wedstrijd 

 Deze DJ-contest wordt georganiseerd door Labadoux festival en heeft als doel jong, lokaal 
 DJ-talent in de kijker te zetten. De winnaar krijgt de kans om op vrijdag  5 mei 2023  het 
 nieuwe podium ‘BarBarak’ te openen met een live set op het festival. 

 We mikken op jonge DJ’s en alternatieve genres, zoals verder beschreven. All-round DJ’s 
 zijn uiteraard ook welkom om zich eens buiten hun comfort-zone te wagen. 

 De wedstrijd bestaat uit  twee rondes  : 
 -  Een eerste ronde waarbij digitaal een mixtape moet worden ingezonden. 
 -  Een tweede ronde (finale) waarbij een live-set zal worden beoordeeld door het 

 publiek op een evenement in Café de Fagot. 

 Artikel 2 : Voorwaarden deelnemers 

 1.  Deelnemers aan de DJ-contest zijn  minstens 16 jaar  oud  . 
 2.  Deelnemen kan  individueel of als DJ-duo  . Bij inschrijving  wordt het aantal 

 personen per act en de bijhorende naam en familienaam gecommuniceerd. Achteraf 
 extra personen toevoegen is niet mogelijk. 

 Artikel 3 : Voorwaarden inzendingen 

 Er wordt  1 inzending per artiest  toegelaten, dit in  de vorm van een  DJ-set op Mixcloud  . 

 Hieraan zijn  volgende voorwaarden  verbonden: 
 1.  Ingezonden DJ-sets hebben een speelduur van  30-35  minuten  . Te korte of te lange 

 inzendingen worden geweigerd. 
 2.  DJ-sets moeten verplicht getagd worden met  #LBXcontest2023  .  Als deze tag 

 ontbreekt wordt de set niet meegenomen in de competitie. 
 3.  De ingezonden DJ-set bevat  een complete tracklist  .  Sets waarvan een tracklist 

 ontbreekt worden geweigerd 
 4.  Er worden  passende genre tags  gebruikt. We mikken  vooral op volgende genres: 

 -  Folk(rock) 
 -  Reggae, Dub 
 -  Jazz 
 -  Funk 
 -  Balkan(beats) 
 -  Global club music 
 -  Afro(beats) 
 -  … 



 Artikel 4 : Hoe deelnemen? 

 Inschrijven verloopt via  e-mail  aan  labadoux.barbarak@gmail.com 

 Bij inschrijving wordt  volgende informatie  meegedeeld: 
 -  Artiestennaam 
 -  Voornaam en familienaam van alle deelnemende personen 
 -  Korte omschrijving van de DJ en de set 
 -  Foto + eventueel link naar social media/promo materiaal 
 -  Link naar de DJ-set op Mixcloud (tracklist toevoegen!) 
 -  Technische info : wat heb je nodig om je set live te brengen? (dit voor het festival en 

 de tweede ronde van de DJ-contest). Controllers en laptops worden door de artiest 
 zelf voorzien. Platenspelers of CDJ’s kunnen eventueel door de organisatie voorzien 
 worden. 

 Artikel 5 : Deadline 

 Deadline voor inschrijving is  zondag 19 februari 2023  om 23u59  . Latere inzendingen 
 worden geweigerd. 

 Artikel 6 : Finale 

 De jury maakt een  selectie van  max. 5  inzendingen  die doorgaan naar de finale. 

 De selectie wordt gemaakt  op basis van  : 
 1.  Correcte en tijdige inzending (zie art. 2, 3, 4, 5) 
 2.  Aantal plays en likes op Mixcloud voor de deadline 
 3.  Originaliteit 
 4.  Technische vaardigheden 

 De finale gaat fysiek door op  vrijdag 10 maart 2023  in Café De Fagot.  Hieraan zal een 
 evenement gekoppeld worden dat vrij toegankelijk is voor publiek. Geen vrees, het wordt 
 sowieso een feestje! 

 Tijdens de finale brengt elke DJ een  nieuwe set van  30 minuten  . 

 Op basis van  publieksstemming  wordt tijdens de finale  een winnaar bepaald. 
 De winnaar wordt diezelfde avond bekend gemaakt. 

 Artikel 8 : Verantwoordelijkheden artiest 

 DJ’s die deelnemen aan de finale zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze kunnen spelen. 
 Er wordt een setup voorzien van 1 mengpaneel en 2 CDJ’s.  Indien een DJ gebruik wil 
 maken van een controller of platenspelers dient hij dit zelf te voorzien. 

 De organisatie niet verantwoordelijk voor de afkomst van de gespeelde muziek. 
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 Artikel 9 : Wat krijgt de winnaar ? 

 De winnende DJ mag het  nieuwe podium BarBarak openen op Labadoux festival  . 
 Hiervoor voorzien we een  live set van 1 uur op 5 mei  2023 van 18u00 tot 19u00. 
 Daarnaast voorzien we per artiest een  weekendticket  voor het festival,  voor zichzelf en 
 één +one per artiest. 

 Veel succes! 

 Team BarBarak 


