Nederlands Kampioenschap solisten en kleine ensembles Doelgroep SMP 2022
Datum:
11 juni 2022
Locatie:
De Smeltkroes, Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze
Organisatie:
KNMO doelgroep SMP
Inschrijfgeld:
Solisten € 10,00 - Ensembles € 20,00
Entree:
€ 5,00 / kinderen tot 12 jaar € 2,50
Deelname:
Totaal max. 120 solisten en ensembles
Divisie indeling:
jeugd-, vijfde, vierde, derde, tweede en eerste divisie.
Sectie indeling:
1.
pijperfluit
2.
piccolo – dwarsfluit - chromatisch gestemde blaasinstrumenten
3.
signaalinstrumenten
4.
kleine trom
5.
pauken
6.
xylofoon - marimba - vibrafoon (mallets)
7.
multipercussie – drumstel*
Toelatingscriteria: minimaal 85 punten; behaald tijdens de reguliere
bondssolistenconcoursen/-kampioenschappen.
Uit te voeren werken:
Vanaf 1 juni 2017 bepaalt de moeilijkheidsgraad van het werk in welke divisie men optreedt.
Het huidige repertorium geldt alleen nog als referentiekader en is te vinden via
onderstaande link: http://www.knmo.nl/repertoria-smp/
Maximale tijdsduur:
Jeugd en 5e divisie
4e en 3e divisie
2e divisie
1e divisie

3 minuten
5 minuten
7 minuten
8 minuten

Jury: beoordeling geschiedt door 2 juryleden.
Beoordelingsrubrieken: 5
Alle resultaten worden bekend gemaakt.
Om kampioen te worden dient men minimaal 80 punten te behalen.
De kampioenen ontvangen per sectie en divisie een medaille.
Naast bovengenoemde bepalingen is op dit kampioenschap het KNMO Nationaal Reglement
solisten en ensembles SMP sector 2021 van toepassing.
https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/10/NATIONAAL-REGLEMENT-SOLISTENENSEMBLES-2021-SMP.pdf
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*Uitleg multipercussie
Het woord betekent letterlijk (veel slagwerk.)
In het reglement voor solistenwedstrijden en Nederlandse kampioenschappen staat vermeld
dat een solist of ensemble multipercussie gebruik dient te maken van minimaal 4
instrumenten. Deze instrumenten moeten in de partituur vermeld staan.
Voor een ensemble is dit per speler minimaal 4 instrumenten. Al deze instrumenten dienen
vermeld te zijn in de partituur en moeten bespeeld worden. (zie ook de Bijlage omschrijving
Multi-percussie op pagina 6 van het Nationaal Reglement Solisten en Ensemble wedstrijden
2021.)
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