TOELICHTING BEHOREND BIJ INSCHRIJFFORMULIER 18E WMC 2017

Algemene informatie
Inschrijving voor diverse wedstrijden
Registratie is mogelijk voor één of meer wedstrijdvormen. Een orkest kan deelnemen aan zowel
de Concertwedstrijden in de Rodahal of het Parkstad Limburg Theater alsook aan de Mars-,
Marsparade- en/of Showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion.
Een combinatie van deelname aan de Mars-, Marsparade- en/of Showwedstrijden is eveneens
mogelijk. Inschrijving voor, c.q. deelname aan, alle drie de wedstrijdvormen (Marswedstrijden,
Marsparadewedstrijden èn Showwedstrijden) is echter niet mogelijk.

Wedstrijdinformatie
Datum van deelname (uitgezonderd Brass Bands)
Orkesten wordt gevraagd een weekend uit te sluiten voor deelname, waarmee WMC Kerrkade
zoveel mogelijk rekening zal houden. De mogelijkheid bestaat echter dat deze uitsluiting niet
gehonoreerd kan worden en dat WMC Kerkrade toch tot plaatsing moet overgaan. Dit alles wil
WMC Kerkrade natuurlijk zo rechtvaardig mogelijk laten verlopen. Indien er lotingen op beperkte
schaal nodig zijn, zal WMC Kerkrade de betreffende orkesten hiervan zo snel mogelijk in kennis
stellen.

Datum van deelname aan Concertwedstrijden voor Harmonie- en Fanfareorkesten en
Brass Bands
Alleen bij de wedstrijden voor de sectie Brass Band wordt clustering toegepast. Deze wedstrijden
vinden plaats in het 1e weekend op 8 en 9 juli 2017. De wedstrijden voor de Concertafdeling, 1e,
2e en 3e divisies voor harmonie- en fanfareorkesten vinden verdeeld over het 2e, 3e en 4e weekend
plaats.

Datum van deelname aan de Concertwedstrijden voor Slagwerkensembles
Alle wedstrijden vinden plaats in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen op de vrijdagen 7, 14,
21 en 28 juli 2017. Orkesten kunnen een vrijdag uitsluiten van deelname. Hiermee zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden. Indien er op beperkte schaal lotingen nodig zijn, zal WMC
Kerkrade de betreffende orkesten daarvan direct in kennis stellen.

Orkestinformatie
WMC Kerkrade biedt buitenlandse orkesten, die op enkele reisafstand van minimaal 400 km van
Kerkrade gevestigd zijn, de mogelijkheid gebruik te maken van overnachtingsmogelijkheden.
Deelnemende muzikanten kunnen gehuisvest worden in eenvoudige groepsaccommodaties
(scholen, sportcomplexen, etc.). Voor een verblijf van twee, respectievelijk drie nachten, op basis
van volpension vragen wij een eigen bijdrage van € 25,00 per persoon per nacht.

Aanvullende informatie
WMC Kerkrade kan op verzoek verschillende slagwerkinstrumenten, zoals pauken, buisklokken,
xylofoon, vibrafoon etc. ter beschikking stellen voor uw wedstrijddeelname. Voor sommige
wedstrijdonderdelen is het gebruik van bepaalde slagwerkinstrumenten verplicht. Op een later
tijdstip zullen wij u hierover nader informeren.
Deelnemende orkesten kunnen naast hun wedstrijddeelname extra concerten geven op diverse
(buiten)locaties in Kerkrade en de regio. Dergelijke concerten worden steeds enthousiast
ontvangen en zeer op prijs gesteld door de bevolking van Kerkrade en omgeving en de vele
bezoekers die tijdens WMC in Kerkrade verblijven.

Tot slot
Wij staan graag ter beschikking voor het beantwoorden van eventuele vragen of het verstrekken
van verdere informatie. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van
9:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 9 tot 12:00 uur. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen
(zie onderstaande gegevens). Daarnaast zal op onze website binnenkort een FAQ-sectie
beschikbaar komen.
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