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De omstandigheden zijn niet optimaal,
daarom vieren de Eemschuumers
carnaval op schaal!

Extra informatie Miniatuuroptocht op 14-02-2021
C.S. de Eemschuumers organiseert op zondag 14 februari 2021
een miniatuuroptocht in Hoogland. Deze optocht zal achter gesloten
deuren worden opgenomen en online worden uitgezonden. Iedereen
die wil, kan meedoen aan onze miniatuur optocht! Uiteraard onze
trouwe deelnemers aan de echte optocht; individuen, duo’s, bouw- en
loopgroepen, schoolklassen en collega carnavalsverenigingen. En
zelfs als je nooit eerder hebt meegedaan ben je van harte welkom om
jezelf in te schrijven.

Aanvraag plank(je)

Nog geen plankje? Het onderstel voor je carnavalswagen zal
aangeleverd worden door de Eemschuumers. Mail je verzoek naar
info@eemschuumers.nl en er zal een plankje bij je thuis afgeleverd
worden.

Inschrijving

Deelnemers aan de optocht dienen zich tijdig online in te schrijven via

www.eemschuumers.nl/inschrijving

Inschrijvingen worden in behandeling genomen t/m zondag 3 januari
2021. Na deze datum kunnen we niet meer garanderen dat je wagen
wordt toegevoegd aan de optochtlijst, optochtkrant en optochtfilm. Bij
veel animo zal de inschrijving helaas eerder sluiten. Vol=Vol

Jury & Prijzen
Creaties worden beoordeeld door onze onafhankelijke jury.
Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden
gecorrespondeerd.
Er wordt beoordeeld op deze hoofdlijnen; Carnavaleske stijl,
originaliteit, creativiteit en onderliggend verhaal.
Per categorie zijn er 3 prijzen te winnen. Deze prijzen zullen wij later
in het seizoen aan jullie bekend maken.
Zelfs de algehele hoofdprijs in de vorm van de Zilveren Zandkruuër
(KRUIWAGEN) kan gewonnen worden! Elke categorie dingt mee!

Categorieën

• Madurodamklasse

Dé hoofdklasse van onze miniatuuroptocht. Val je niet onder de
hieronder benoemde categorieën? Dan schrijf je jezelf in in de
Madurodamklasse.

• Da Vinci klasse

Inzendingen waar toegepaste techniek de meeste punten oplevert.
Denk hierbij aan bewegende delen, verlichting en special effects.
Hierbij is het mogelijk om tijdens de opnamedag zelf aanwezig te zijn
om alles goed werkend in beeld te krijgen.

• School klasse

Dé klasse voor alle scholen in en om Hoogland die het carnavalsfeest
ook moeten missen. Maak een mooie bouwtekening met vrienden uit
jouw klas. Stuur deze naar info@eemschuumers.nl. Wie weet mag jij
je wagen echt bouwen en mee laten rijden in de online optocht!

Bouwsels
Deelname aan onze miniatuuroptocht kan alleen door te bouwen op
een door ons ter beschikking gesteld onderstel. Bouwsels op een
ander onderstel kunnen helaas niet meedoen aan de optocht. Monteer
ook geen onderdelen, zoals bijvoorbeeld wielen, onder of lager dan
het onderstel. Wij zorgen er zelf voor dat de inzendingen uniform
voortbewogen kunnen worden tijdens het filmen. Heb je een enorm
goed argument om hier van af te wijken? Ga met ons in overleg en we
bespreken de mogelijkheden tot een uitzondering.

Afmetingen
De afmetingen van het te verstrekken onderstel zijn 60 x 30 cm. (LxB)
Om de boel stabiel te houden vragen we je om je creatie niet te ver
buiten het onderstel te laten uitsteken. Advies maten max: 80 x 50 x
80 cm. (LxBxH) Houd er rekening mee dat de wagens aan de voor en
achterkant aan elkaar gekoppeld gaan worden d.m.v. een kabel.

Huisvlijt
Bouwsels en versieringen dienen door de deelnemers zelf gemaakt
te zijn doormiddel van handenarbeid. Gekochte en kant-en-klare
onderdelen worden negatief beoordeeld door de jury. Het gebruik van
miniatuur poppetjes (lego, playmobil of dergelijk) om de boel aan te
kleden levert geen minpunten op.

Uitsluitingen
Inzendingen met een aanstootgevende, discriminerende of
commerciële boodschap worden uitgesloten van deelname. De
organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers en/of
creaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Bij een groot aantal
inzendingen zal er vooraf geselecteerd worden op de kwaliteit van de
inzendingen.

Stark wark
Een degelijke constructie van de wagen is vereist. Wagens moeten
worden aan- en afgevoerd naar de opname locatie. Het zou zonde zijn
als onderdelen kapot gaan. Houd hier dus voldoende rekening mee!

Verhaal
We kunnen ons voorstellen dat je graag meer informatie wilt geven
over de gebouwde creatie. Wagens met een duidelijke verhaallijn
worden bovendien hoger gejureerd. Voorafgaand aan de opnames
wordt contact opgenomen met de contactpersoon van de betreffende
groep om informatie te delen die tijdens de film verteld kan worden.
Denk alvast na wat er over de wagen verteld moet worden.

Tot slot
Denk bij het bouwen van de
wagen na over de actuele
regels en richtlijnen van de
Nederlandse Overheid en
het RIVM, met betrekking tot
afstand houden tot elkaar
en maximale groepsgrote in
een huis. Verdeel de taken
dus goed! Maak veel plezier!
Neem bij het bouwen eens
een kleine versnapering in de
vorm van een shotje of een
poppenpilsje! Veel succes,
en nu aan de gang!

