
          INSCHRIJFFORMULIER - 2018 

            (inzenden aan de organisatie)   

 

WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES. 

 
Plaats:       SINT ANNALAND 

Lokatie:      Sport- en Gemeenschapscentrum “De Wellevaete” –  

Hoenderweg 133                     Datum:       7 april 2018 

Organisatie      “ZEEUWSE MUZIEK BOND”   

Adres:       Ring 7  -  4315 AE Dreischor 

Banknummer:   NL 86 INGB 0000 016320 tnv Zeeuwse Muziek Bond 

                            Ring 7 – 4315 AE Dreischor 

DEELNAMEFORMULIER 
Naam en voorletters Roepnaam Geb. datum instrument Sectie 

A of B 

Categorie 

1 of 2 

Divisie 

(ook jeugd) 

solo/ 

ensemble 

(**) 

 

 

       

ll Toelichting zie ommezijde 

(**) Bij duo, trio, ensemble enz (invullen: naam en voorletters, roepnaam, geb.datum, instrument) 

2e deelnemer: ________________________________________________________________________ 

3e deelnemer: ________________________________________________________________________ 

4e deelnemer: ________________________________________________________________________ 

5e deelnemer en _______________________________________________________________________ 

Volgende deelnemers:__________________________________________________________________ 

      

Adres: _________________________________________   Telefoonnr.: _________________________ 

Postcode: _________ Plaats: _________________________Emailadres: __________________________ 

Lid/ Leden van de vereniging: ___________________________________________________________ 

De vereniging is lid van: KNMO   ja/nee    Anders:___________________ (naam van de organisatie vermelden) 

De solist/het ensemble maakt gebruik van begeleiding van de piano: Ja/Nee 

De naam van uw pianist: _____________________________ 

Telefoonnr.: ______________________         Email:__________________________________________ 

(***) Uit te voeren werk(en): ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

Componist/Arrangeur: _________________________________________Tijdsduur:          min. 

                       

 

     

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet geaccepteerd 
 (***) ALS U IN HET BEZIT BENT VAN EEN GOEDKEURING VAN RIC MOET DEZE GELIJKTIJDIG MET DIT  

FORMULIER WORDEN MEEGEZONDEN. DEELNAME IS UITERAARD ALLEEN MOGELIJK MET GOEDGEKEURDE WERKEN. 

HET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER (EN DE EVENTUELE GOEDKEURING VAN HET RIC DIENEN UITERLIJK 6 WEKEN VOOR DE 

CONCOURSDATUM IN HET BEZIT TE  ZIJN VAN DE PLAATSELIJKE ORGANISATIE 

Handtekening: De inschrijving is dan pas definitief als het inschrijfgeld voldaan is. 

Hand      

 

 

1 formulier per optreden 



BELANGRIJK 

 

TOELICHTING BIJ WEDSTRIJDEN VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES 2018 

 

Categorieën 

De solisten en ensembles worden onderverdeeld in de categorieën: 

1. Amateurmuzikanten, solisten en ensembles; 

2. Conservatoriumstudenten solisten en ensembles 

 

Secties: 
De solisten en ensembles worden onderverdeeld in de secties: 

A. Blazers; 

B. Slagwerkers. 

 

Divisies: 

Deelname aan een concours kan geschieden in: 

- jeugddivisie (t/m 12 jaar) – begeleiding met gebruik van CD in de jeugddivisie toegestaan, echter  niet op het NK! 

- vijfde divisie 

- vierde divisie 

- derde divisie 

- tweede divisie 

- eerste divisie; onderverdeeld in de categorieën amateurmuzikanten en conservatoriumstudenten 

 

De definitieve indeling geschiedt door de plaatselijke organisatie. 

 

Het inschrijfgeld, te weten:  € 20,00 voor een solist 

     € 30,00 voor een duo 

     € 35,00 voor een trio 

     € 40,00 voor een kwartet 

     € 47,00 voor ensembles (maximaal bedrag) 

 

dient u over te maken  banknr. NL 86 INGB 0000 016320 

 t.n.v. Zeeuwse Muziek Bond – Ring 7 – 4315 AE Dreischor 

 

 

Uw inschrijfformulier dient u te zenden aan: Zie adres op de voorzijde van dit formulier 
 

Bij eventueel afmelden blijft het inschrijfgeld aan de organiserende vereniging verschuldigd. 

De inschrijving sluit op 1 maart 2018 of zoveel eerder als volgeboekt. 

 
A.U.B. HET INSCHRIJFFORMULIER GEHEEL INVULLEN MET BLOKLETTERS. 

 

Het is toegestaan dat deelnemers een werk uitvoeren dat niet in het geldende repertorium voorkomt. In dat geval dienen 

blaasmuzikanten de partituur/pianopartij van het uit te voeren werk tenminste twaalf  weken vóór de concoursdatum ter beoordeling 

te worden gezonden aan Repertoire Informatie Centrum (RIC) Postbus 9052,  6800 GR Arnhem. 

Slagwerkmuzikanten dienen de partituur/pianopartij van het uit te voeren werk tenminste twaalf  weken vóór de concoursdatum ter 

beoordeling te worden gezonden aan het KNMO-bureau, Ganzenmarkt 6, 3512 GD, Utrecht. 

 

Uitvoering van het voorgelegde werk is eerst toegestaan nadat is bepaald dat het voorgelegde werk qua bezetting en moeilijkheidsgraad 

past bij de sectie en de divisie waarin de solist of het ensemble deelneemt aan het concours.  

Het uitvoeren van een deel (of delen) uit een meerdelig muziekwerk is toegestaan, mits dit afzonderlijke deel (of afzonderlijke 

delen) als zodanig is (zijn) ingeschaald en goedgekeurd.  
De partituren worden door de organisatoren ingenomen en na het optreden  teruggeven. 

 

 HET GEBRUIK VAN FOTOKOPIEËN IS BIJ WET VERBODEN!!!!! 
 

U dient zelf te zorgen voor een pianist. 

 

U dient uw te spelen werk te kiezen uit: 

- het repertorium voor solisten- en ensemblewedstrijden Harmonie- Fanfare - Brassband inclusief concert-slagwerk. 

- het repertorium van muziekwerken voor solisten en ensembles t.b.v. drum- en showband muzikanten. 

- voor de jeugddivisie geldt dit niet, er kan naar eigen keuze een werk worden uitgevoerd. 

- ensembles in de jeugddivisie bestaande uit meer dan 2 muzikanten mogen door een dirigent worden ondersteund, niet op het NK! 

 

Alle actuele repertoria zijn te vinden op de KNMO-website (www.knmo.nl) 

 


