Oosterhout, 3 januari 2018
Betreft: Programma en Aandachtspunten

Beste muziekvrienden,
e

Hierbij het programma van de 33 Kaaise Dweildag op zondag 21 januari 2018.
Wij willen u verzoeken om op tijd te komen i.v.m. drukte van aanmelding.
23 Bands zijn ingedeeld om elk vier maal een optreden van een half uur te verzorgen, incl. wisseltijd
2 Locaties hebben een speeltijd van 20 min. per optreden, = 3 bands per uur. Daar op tijd aanwezig zijn,
indien u daar bent ingedeeld.
Programma (wijzigingen voorbehouden):
12.00-13.00 u. Melden in residentie ‘La Cantina’, Mathildastraat 21a, te Oosterhout (N-Br), zie
plattegrond. Melden in Tent (naast Cantina) voor inschrijving en toekenning van
begeleider(s) en verstrekking dweilroute met consumptiekaarten.
Bij aanmeldpunt is er voor de deelnemers gratis koffie/thee, alleen te verkrijgen in de Tent.
In café/restaurant dient u te betalen.
Bands van buiten Oosterhout krijgen begeleider(s), die in het bezit zijn van de
dweilroute en consumptiekaarten. Dweilbands uit Oosterhout hebben eigen begeleider.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig, ook voor touringcars.**
In de tent kunt u uw koffers en jassen achterlaten, wel op eigen risico.
12.10 uur
Optreden winnaar van ‘Theo’s Paradeprijs 2017’, ‘Panasch’ uit Uden
12.30 uur
Optreden Dweilcup winnaar 2017 ‘Ladder(s)zat’ uit Roelofsarendsveen in La Cantina
12.50 uur
Optreden Jan Melis Publieksprijswinnaar 2017 ‘CV Nog Eentje Dan’ uit Rosmalen
13.00 uur
Alle instrumenten gereed houden door alle bands in en om La Cantina
13.11 uur
Aanvang Parade met diverse surprise acts vanuit La Cantina door alle dweilbands;
Met in aanvoering: Organisatie en winnende band van 2017 Ladder(s)zat.
Route: La Cantina parkeerterrein - linksaf Mathildastraat - Leijsenhoek - Markt
Organisatie en media verzoekt u om ook hieraan deel te nemen!! Zie ook aandachtspunten!
Tevens is voor dit onderdeel sinds 2017 de nieuwe prijs ‘Theo’s Paradeprijs’ te winnen!!
13.19 uur
Bij aankomst op Markt; ook aankomst nieuwe Miss Kaaise Dweildag 2018!!!
Organisatie en Ladder(s)zat op podium, DJ Jam is al op podium vanaf 13.00 uur
e
Opening 33 Kaaise Dweildag op de Markt (bij zeer slecht weer in Cantina)
Op en rond podium volop muziek door diverse bands en acts.
13.30 uur
Aankomst Prins Mienus XIV met Groot Gevolg!
e
13:41/13.49 u. Startsein van de 33 editie Kaaise Dweildag 2018 op de Markt door Prins Mienus XIV
van Kaaiendonk, met Miss Kaaise Dweildag en Ladder(s)zat.
Van te voren gezamenlijk inblazen en spelen van de ‘Seterse Hei’ met Zanger Jaantje,
o.l.v. Ladder(s)zat en Opperspreekstalmeester Gerard Oomen
14.00 uur
Starten de eerste optredens in de cafés
17.40 uur
Starten de laatste optredens
18.00 uur
Aanvang terugkeer van alle Dweilbands met begeleiding in residentie ‘La Cantina’
18.30 uur
Grote finale en bekendmaking winnaars ‘Kaaise Dweilcup 2018’ ,
‘Jan Melis publieksprijs 2018’ en de ‘Theo’s Paradeprijs 2018’
Dit alles m.m.v. Opperspreekstalmeester Gerard Oomen, Miss Kaaise Dweildag, e.a.
18.50 uur Winnaar(s) op podium en nafeesten met zanger Jaantje!!!
19:15-01:00 u. Kaaise Dweildag Afterparty in Café de Kletsereij a/d Klappeijstraat 20
e

Zie voor ‘Aandachtspunten en Tips’ 2 blad, hieronder.

Het Dweilfestijn, al een generatie lang!!!
Voorzitter + info: Theo Poortvliet, tel. 06-20810126 / 06-14505341
Secretariaat: St. de Gangmaokers, p/a Prinsendam 66, 4908 AB Oosterhout (NB)
Site: www.kaaisedweildag.nl
E-mail: info@kaaisedweildag.nl
KVK nummer: 50517325
Bank: NL86 RBRB 0939.7673.68

Aandachtspunten:
 De organisatie, bijgestaan door een anonieme Publieksjury, beoordeelt de Dweilbands door observatie
en een puntensysteem. Carnavalesk scoort hoog
 Ludieke parasols, vlaggen, kostuums, etc. en de aanwezigheid van de eigen carnavalsvereniging
verhogen de sfeer en entourage
 Voor het best (carnavalesk) gekostumeerde Dweilband is de “Jan Melis Publieksprijs” beschikbaar
gesteld (trofee + € 100,00)
 De “Theo’s Paradeprijs” kan worden gewonnen door één van de bands die met de Parade meedoen
(trofee + € 100,00)
 De “Kaaise Dweilcup” is een wisseltrofee en wordt uit veiligheidsoverwegingen later met gravering aan
de winnende kapel uitgereikt (+ € 200,00)
 De mogelijke winnaar van alle drie de prijzen moet aanwezig zijn bij de finale in de residentie “La
Cantina”. Bij afwezigheid gaat de prijs naar de kapel aan de daaropvolgende in de ranglijst.
 De uitslag is bindend
 Deelneming is op eigen verantwoording, zonder eventuele aanspraken op vergoeding van eventuele
schade, hoe ook genaamd of ontstaan
 Op straat mag vrij gespeeld worden (aanbeveling!!), ook op podium op de Markt
 Per ingedeeld café 1 consumptie per muzikant gratis, uitgezonderd sterke- en mixdranken
 Steun de organisatie Kaaise Dweildag door loten te kopen á € 1,- (verkrijgbaar in Cantina en
organisatie). Er zijn vele mooie prijzen te winnen
 De partituren ‘Seterse Hei’ zijn gratis en wordt tijdens de opening op aanwijzingen gespeeld
 Bij een ingedeeld locatie La Cantina en Dweilserre Cantina zijn de optredens strak gepland, 20 minuten
per band. Wij verzoeken u daar op tijd aanwezig te zijn!
 Organisatie en media verzoekt u om deel te nemen aan de Parade, start om 13.11 uur!!
Nieuw is m.i.v. 2017 de toegevoegde prijs; “Theo’s Paradeprijs”
 In café de Pub is het voor de kleintjes gratis schminken
 **Winkels zijn gesloten en het is gratis parkeren, m.u.v. parkeergarages (indien open). Komt uw groep
met een bus, kunt u dit evt. melden via info@kaaisedweildag.nl

Veel plezier alvast en veel succes,
Bestuur St. de Gangmaokers
www.kaaisedweildag.nl
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