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Inskrywingsvorm vir ATKV-Crescendo 2021/22 

 

Naam:   ___________________________________ 

Van:  ___________________________________  

Huisadres: _________________________________________________________________________  

Kontaknommer (1): ___________________________Kontaknommer (2): ______________________  

E-posadres:  _______________________________________________  

ID No:   __________________________  

Naam van voorbereide komposisie(s): (Inskrywingsgeld is R100 per liedjie) 

Liedjie 1: ___________________________________________   

Naam van medeskrywer(s) (indien van toepassing): _______________________________________________  

Liedjie 2: ___________________________________________   

Naam van medeskrywer(s) (indien van toepassing): _______________________________________________  

Liedjie 3: ___________________________________________   

Naam van medeskrywer(s) (indien van toepassing): _______________________________________________  

Ek het die bepalings en voorwaardes gelees en verstaan en onderneem om dit ten volle na te kom. (Teken asseblief 

die bepalings en voorwaardes op bladsy 2) 

 

_____________________      _________________  

Handtekening        Datum 

 

_____________________      _________________  

Handtekening (Ouer/Voog indien jonger as 18 jaar)   Datum 

 

mailto:crescendo01@atkv.org.za


 

Bepalings en voorwaardes vir ATKV-Crescendo 2021/22 
Ek verklaar deur die ondertekening van hierdie inskrywingsvorm 
dat ek ten volle bewus is van die inhoud van die amptelike reëls en 
regulasies soos wat dit hieronder uiteengesit is en dat ek dit 
onvoorwaardelik aanvaar.  
Ek verklaar ook dat ek myself beskikbaar sal stel vir die 
mentorprogram van die ATKV-Liedjieslypskool en 
gemeenskapsgerigte opleiding indien ek deur die beoordelaar(s) 
gekies word om die mentorprogram by te woon.  
Ek verstaan ook dat my toelating tot die mentorprogram nie 
noodwendig ’n waarborg is vir my deelname aan die ATKV-
Crescendo-finaal nie, en dat die finale keuse vir deelname aan die 
finaal deur die beoordelaars bepaal sal word volgens elke finalis se 
vordering tydens die mentorprogram.  
Deelnemers jonger as 18 jaar se inskrywings moet ook vergesel 
wees van ’n afskrif van die ouer/voog se ID en die inskrywingsvorm 
moet ook deur die ouer/voog onderteken word.  
1. Oudisies (wanneer van toepassing) open om 09:00 en sluit om 

16:00 tydens alle oudisiegeleenthede vir 2021/22.  
2. Daar kan reeds van 08:30 af geregistreer word.  
3. Enige persoon mag inskryf met dien verstande dat hy/sy ouer 

as 16 jaar is en aan die bepalings en voorwaardes voldoen.  
4. Daar is geen beperking op die aantal inskrywings of aantal 

liedjies per deelnemer nie, solank die musikant nog nooit ’n 
liedjie of verskeie liedjies op ’n album geplaas het met verkope 
van meer as 2 000 eenhede nie.  

5. Groepinskrywings is welkom.  
6. Alle inskrywings moet eie oorspronklike komposisies wees.  
7. As meer as een party by die skryf en komponeer van ’n liedjie 

betrokke was, moet alle partye wettige goedkeuring vir die 
inskrywing verleen. Hierdie toestemming is in geheel die 
verantwoordelikheid van die persoon wat die inskrywing 
indien en die registrasie van die intellektuele eiendom van die 
liedjie berus in geheel by dié persoon.  

 
Amptelike reëls en regulasies: Musikante:  
1. Ek verklaar dat ek ten volle bewus is van alle bepalings en 

voorwaardes.  
2. Ek verklaar dat ek deelneem aan die oudisies (wanneer van 

toepassing) en ten volle bewus is dat my goedkeuring bepaal 
dat ek myself beskikbaar moet stel vir alle mentorprogramme 
van die ATKV-Liedjieslypskool soos wat die beoordelaars ten 
tye van die oudisies (wanneer van toepassing) besluit en wat 
deur die ATKV bepaal word.  

 
Die volgende het betrekking op komposisies deur die sangers en 
skrywers en die oorspronklike verwerkings wat opgevoer sal word 
sowel as op enige verwerkings van bestaande en geregistreerde 
komposisies deur ander skrywers en die nodige is van toepassing 
op musikante:  
a. Geen kunstenaar, insluitend die skrywer(s) as deelnemer(s) 

aan die projek, mag die liedjie voorheen opgeneem het en vir 
kommersiële doeleindes versprei het nie.  

b. Die liedjie sal in sy geheel die eiendom van die skrywer(s) bly 
tensy die liedjie deurdring na die finaal en dit tydens hierdie 
fase in oorleg met die uitvoerder van die liedjie en/of 
sy/haar/hul verteenwoordigers skaafwerk benodig. Die 
skrywer(s) van die liedjie moet bereid wees om tot en met 50% 
van sy/haar/hul tantième aan die medeskrywer.  

c. Die opname van die liedjie hoef slegs ’n stemopname te wees, 
maar kan ook begeleiding bevat deur hetsy ’n enkelinstrument 
soos ’n kitaar of klavier of anders ’n backing track en moet 
vergesel wees van getikte lirieke.  

d. Elke inskrywing moet duidelik aandui of dit slegs vir kategorie 
1 (skryf) of kategorie 2 (skryf en sang) ingeskryf word.  

e. Indien dié inskrywing deurdring na die ATKV-Crescendo-finaal, 
behou die ATKV hom die reg voor om ’n oudio- sowel as ’n 
musiekvideo-opname van die liedjie te gelas, en albei die 
opnames sal vir altyd die eiendom van die ATKV. Registrasie 
van liedere op SAMRO en ander platforms moet deur die 

kunstenaar sal behartig word met behulp van die ATKV. Die 
ATKV sal alle opnames op digitale verspreidings platforms 
behartig, en alhoewel die opnames aan die ATKV behoort sal 
kunstenaar geregtig wees op 90% van tantieme. 

f. Die kunstenaar(s) wat die top-10-liedjies uitvoer, mag dit 
eenmalig op ’n CD van hom/haar/hulle opneem met die 
betaling van 50% van enige tantième aan die skrywer(s), asook 
op ’n eenmalige opname van ’n ATKV-Crescendokompilasie 
CD/DVD (indien van toepassing). Enige verdere 
onderhandelinge daarna vir die gebruik van die liedjies berus 
by die skrywer(s) en ander belangstellende partye.  

g. Tydens die uitdun-fase moet die inskrywings wat hier 
deurdring, uitgevoer word deur die skrywer(s) en/ of hul 
gekose sanger(s) op ’n lewendige (live) verhoog soos 
aangekondig en indien so bepaal is deur die organiseerders en 
beoordelaars.  

h. Die skrywer(s) onderneem om op eie onkoste die uitdun-fase 
te fasiliteer en moontlik te maak indien hulle inskrywing(s) 
deurdring.  

i. Die organiseerders onderneem om op hul onkoste die 
skrywer(s) van die liedjies wat deurdring na die ATKV-
Crescendo-finaal vir een week, of soos bepaal deur die 
organiseerders, te huisves en van alle huisvesting, etes en 
kursusmateriaal te voorsien tydens die afrondingsprogram 
van ATKV-Crescendo.  

j. Geen tarief is betaalbaar deur die organiseerders van die 
projek vir die gebruik van die inskrywing tydens die ATKV-
Liedjieslypskool of ATKV-Crescendo-finaal se konserte nie, en 
ook nie vir die eerste opname van die ATKV-
Crescendokompilasie CD/DVD (indien van toepassing) nie.  

k. Die bywoning van ’n ATKV-Liedjieslypskool-
gemeenskapsgerigte mentorprogram word aan 
liedjieskrywers gebied wat deur die organiseerders en 
beoordelaars gekies word as skrywers wat oor die nodige 
kundigheid en talent beskik en aan wie die ATKV graag die 
geleentheid wil bied. Deelname aan die mentorprogram 
waarborg niue aan enige deelnemer bywoning van die 
Crescendo-finaal nie. Finaliste vir die ATKV-Crescendo finale 
sal deur die paneel mentors gekies word na afloop van en 
gebasseer op resultate van die opleiding. Die datums, tye en 
plekke sal vroegtydig aan alle mentorprogram kandidate 
verskaf word.  

l. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie 
sal daaroor gevoer word nie.  

m. Inskrywings sal nie teruggestuur word nie.  
n. Pryse is nie oordraagbaar nie.  
o. Geen werknemers van die ATKV en die borge en/of hul 

gesinslede mag deelneem nie. Die ATKV en die borge word 
gevrywaar teen enige eise wat mag voortspruit uit deelname 
aan ATKV-Crescendo.  

 
 

 
_____________________    
Handtekening      
 
 
___________________ 

Datum 

 
 


