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Betreft: concertconcoursen op 23 en 30 november 2019. 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Hierbij ontvangt u het inschrijfformulier en begeleidend schrijven voor de concertconcoursen op de 
 

Zaterdagen 23 en 30 november 2019 in de  “Hanzehof”  te Zutphen 
 

1.  De inschrijving sluit normaliter op 1 mei of zoveel eerder als de concoursdag is volgeboekt.  
      Gezien het grote aantal voorschrijvingen zal het dit keer binnen 1 week zijn!  
      Er kunnen 10 à 11 orkesten per concoursdag deelnemen eea is afhankelijk van de divisies waar 
      de verenigingen in uitkomen. VOL=VOL!!   
 
2.  Het inschrijfformulier dient te worden geretourneerd aan concourssecretaris Jannette Vos,  
      e-mail:  concourssecretaris.blaasmuziek@mbgf.nl  
 
3a. Het te betalen inschrijfgeld dient gelijktijdig bij de inschrijving voldaan te worden op bankrek.nr.,   
      NL 02 RABO 0308742192, t.n.v. MBGF, o.v.v. naam en vestigingsplaats vereniging, datum, plaats  
      concours en aantal meespelende leden. De kosten bedragen € 6,50 per meespelend lid. Indien er  
      op het laatst meer leden meedoen dan opgegeven kan het resterende bedrag op de concoursdag   
      worden bijbetaald. Er kan gepind worden. 
      Er is geen terugbetalingsregeling. Uiteraard wel indien het concours onverhoopt niet doorgaat. 
 b. De entree voor bezoekers bedraagt vanaf 12 jaar € 10,-- . 
 
4.  De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en de betaling van het inschrijfgeld zijn  
      bepalend voor reservering. U wordt uiterlijk in februari op de hoogte gesteld van plaatsing. 
 
5a. De concourssecretaris bestelt de partituren. Voor de 4e en 5e divisie bedraagt dit € 80,-- voor  
      de onderdelen 1 en 2 (3 sets). Indien er sprake is van onderdeel 3 (optioneel) dan € 40,-- extra.  
      Voor de concert-, 1e, 2e en 3e divisie worden de bedragen respectievelijk € 100,-- + € 50,-- extra. 
 b. De werken dienen uiterlijk 1 juli doorgegeven te zijn. Deze mogen de laatste 5 jaar niet gespeeld   
      zijn tijdens een concours.  
      Is een werk niet opgenomen in Het Repertorium dan dient de vereniging deze zelf ter beoordeling  
      voor te leggen aan het RIC  www.repertoireinformatiecentrum.nl   
  c. Voor het inspeelwerk behoeft u geen partituur aan te leveren, deze wordt nl. niet beoordeeld. 
 
6.  Actuele ledenlijst van meespelende muzikanten, per 1 september 2019, opsturen. 
 
7.  Tekst voor de lady-speaker graag voor 15 oktober aanleveren, zodat zij zich ook kan voor-  
      bereiden. Geef hierin de juiste volgorde aan van de te spelen werken en over de ver. alleen  
      bijzonderheden (als bijlage, in Word, maximaal 1 A-4). Zij behoudt zich het recht voor eea aan  
      te passen.  
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8.  Ook een stoelenplan zou ik dan graag ontvangen. 
 
9.  Op de concoursdag dient u zelf uw lessenaars mee te nemen voor gebruik in de inspeelruimte. 
      Op het podium staan lessenaars klaar evenals een dirigentenbok en -lessenaar. 
 
10. Verenigingen maken gebruik van hun eigen meegebrachte slagwerk.  
      Aanvoer slagwerk. Vanaf de Coehoornsingel parkeerplaats oprijden, na +/- 30 m bij het   
      laadperronnetje aan de rechterzijde parkeren, vervolgens aldaar melden of bij de infobalie.  
      Eea wordt aangegeven dmv MBGF-bordjes. 
      Voor een vlot verloop van het programma vragen wij medewerking van leden, bij zowel de   
      aanvoer als opstelling van het slagwerk op het podium. 
 
11. Elk orkest krijgt een eigen begeleider die u bij binnenkomst opwacht en begeleidt naar de 
      opberg- en inspeelruimte. Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van deze begeleider op te  
      volgen dit ivm de tijd en ruimte in het gebouw. Zijn er zaken veranderd geef dit dan aan hem/haar  
      door dan neemt hij/zij contact met mij op. Hij/zij heeft een tas in bezit waar waardevolle     
      spulletjes in kunnen worden bewaard, hij/zij is steeds bij u aanwezig. De opbergruimtes kunnen nl  
      niet op slot. 
 
12. Verenigingen die met de bus komen, kunnen aan de achterzijde van de Hanzehof uitstappen en  
      uitladen en het theater van daaruit binnengaan, waarna de bus achter de Hanzehal kan parkeren,    
      daar is ruime gratis parkeergelegenheid. Automobilisten rijden direct door naar achteren.  
      Eea wordt door MBGF-borden aangegeven. 
 
13. Op het podium zijn stroom, kabels en een microfoon aanwezig.  
      Svp aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. 
    
14. Van toepassing zijn:  
      KNMO Reglement concertconcoursen voor Harmonie, Fanfare, Brassband   
                   Divisies 1, 2, 3, 4,  5 & Introductie   (1-1-‘17). 
      KNMO Reglement concertconcoursen voor Harmonie, Fanfare, Brassband  

     Concertdivisie (1-7-‘18).  
      KNMO Reglement festivaldeelname tijdens concoursen en geautoriseerde festivals   (1-1-‘17). 
 
De reglementen zijn o.a. te vinden op www.mbgf.nl  en  www.knmo.nl     
 
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet en wensen u veel studieplezier toe. 
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en de taakgroep blaasmuziek van de MBGF 
 
 
Jannette Vos,  
concourssecretaris 
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