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Festivalreglement voor Blaaskapellen
Algemeen:

Het blaaskapellenfestival wordt gehouden onder auspiciën van de Commissie
Blaaskapellen van de KNMO.
Artikel 1
Deelname
1. Deelname staat open voor kapellen tot maximaal 25 muzikanten exclusief
leider en zang.
2. Deelnemende kapellen dienen in overwegende mate de Böhmische,
Mährische, Egerländer of gelijksoortige muziekstijl uit te voeren.
Artikel 2

Tijdsduur + Programma
Elke kapel treedt minimaal 15 minuten en maximaal 30 minuten op.
Er worden geen verplichte werken voorgeschreven. Het programma kan vrij
worden samengesteld. De Kapel behoeft geen partituren in te leveren.

Artikel 3

Festivaldeskundigen
Festivaldeskundigen zijn personen die als zodanig zijn erkend door de KNMO
Commissie Blaaskapellen. Het festival kan worden beoordeeld door 1, 2 of 3
deskundigen.

Artikel 4

1.

Festivalbeoordeling
Elke festivaldeskundige geeft zijn / haar visie op de gespeelde festivalwerken
weer, door middel van een verslag met tien onderdelen, waarin o.a. tot
uitdrukking komt de presentatie van de kapel, de inhoud van het muzikale
programma en de wijze waarop men dit uitvoert. Er worden geen punten
gegeven. De festivaldeskundige adviseert de kapel met betrekking tot
mogelijke verbeterpunten. Na afloop van het festival geven de deskundigen
een openbare korte mondelinge toelichting op het optreden en de
verbeterpunten van de kapellen.

2. Het verslag bevat de volgende onderdelen:
1. Zuiverheid (stemming)
2. Klankgehalte (balans, samenspel)
3. Techniek (ritmiek, samenspel)
4. Articulatie (frasering)
5. Nuancering (dynamiek)
6. Opvatting (stijl, tempo)
7. Zang / Solo’s
8. Programmakeuze
9. Algemene presentatie (kleding, presentatie, x-factor, originaliteit)
10. Algemene opmerkingen en verbeterpunten.( o.a. Optreden
kapelmeester).

De deelnemers ontvangen:
1. De originele beoordelingsformulieren
2. Een door de Commissie Blaaskapellen van de KNMO uitgegeven
certificaat
Artikel 5

Inschrijving en inschrijfgeld
Om te kunnen deelnemen is inschrijfgeld verschuldigd. De inschrijving is pas
definitief als het inschrijfformulier en het inschrijfgeld is ontvangen door de
organisatie. Bij afmelding na de definitieve aanmelding kan het inschrijfgeld
niet worden gerestitueerd.
Ten behoeve van een correcte organisatie, presentatie en samenstelling van
het programmaboekje, worden de deelnemende kapellen verzocht uiterlijk 4
weken voor de festivaldatum aan de plaatselijke organisatie toe te zenden:
Korte informatie van uw kapel met foto + aard van uw programma.

Artikel 6

Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel van de interpretatie
van enig artikel beslist de Commissie Blaaskapellen KNMO (of diens
rechtsopvolger).
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