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Het nieuwe WMC: 
meer keuzevrijheid 
voor orkesten

VOORBESCHOUWING
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Met het besluit om het WMC 
2021 een jaar uit te stellen, 
lag de organisatie in een klap 

een jaar voor op het schema. Maar dat 
is voor het Kerkraadse festival geen re-
den geweest om in afwachting van de 
ontwikkelingen rond het coronavirus op 
de lauweren te gaan rusten. Achter de 
schermen is gewerkt aan de verdere pro-
fessionalisering van de organisatie. “We 
hebben deze periode vooral gebruikt om 
onze community verder uit te bouwen”, 
zegt artistiek manager Björn Bus. “We 
hebben onze digitale communicatie ver-
der ontwikkeld tot een platformfunctie. 
Als je geen fysiek festival kunt organise-
ren, kun je via een platform met elkaar 
in verbinding blijven.” 

HOOPVOL
Daar is de afgelopen maanden al dank-
baar gebruik van gemaakt. Vanuit 
Kerkrade is er doorlopend contact met 
de rest van de wereld om te informe-
ren hoe de coronavlag er internati-

Het 19e Wereld Muziek 
Concours Kerkrade wordt 
gehouden van 7 tot en 
met 31 juli 2022. Kijk voor 
meer informatie op  
https://wmc.nl.

  Het Wereld Muziek Concours 2022 als feestelijke markering van het moment 
waarop de wereld weer bij elkaar kan komen om samen muziek te maken. Hoe geweldig 
zou dat zijn! De Kerkraadse organisatie is er in ieder geval klaar voor. Volgende maand 
worden alle wedstrijddetails bekendgemaakt, waarna op 1 juni de inschrijving 
voor de 19e editie van het mondiale treffen van start gaat.

onaal bijhangt. De berichten die de 
WMC-organisatie daarover bereiken 
stemmen Bus hoopvol. “We zijn direct 
na de zomervakantie begonnen met 
een groot surveyonderzoek onder zo’n 
tachtig potentiële wedstrijddeelnemers 
uit Azië, Noord- en Zuid-Amerika en 
Europa, zowel voor de concertwedstrij-
den als de showwedstrijden. We hebben 
ze gevraagd hoe de situatie er bij hen 
uitziet, of ze kunnen repeteren en wat 
de verwachte economische en artistieke 
impact van de coronacrisis zal zijn. De 
reacties zijn heel wisselend, maar op zich 
ziet het er best hoopvol uit.” Orkesten 
uit sommige landen, zoals Nieuw-Zeel-
and, zien geen enkele belemmering om 
volgend jaar naar Nederland te komen. 
Maar er zijn ook landen die eerst een 
tijdlang hebben kunnen repeteren, maar 
nu weer in een lockdown zitten. Bus: 
“Over het algemeen zie je bij Europese 
deelnemers weinig twijfel om aan het 
WMC te kunnen deelnemen. Maar 
vooral in Azië verschilt de situatie nogal, 
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WMC houdt rekening met een 
verschuiving van de buitenlandse deelname. 
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ook wat de financiële impact betreft. 
Er zijn orkesten die hun budget al gere-
serveerd hadden voor 2021. Zij geven 
aan zeker te zullen komen als de situatie 
rond corona het toelaat. Maar er zijn 
er ook die een nieuwe verdeling van de 
budgetten door overheden, universi-
teiten of sponsoren moeten afwachten. 
Bedenk dat deelname aan het WMC 
voor Aziatische orkesten al vlug een ton 
kost.” Bus verwacht dat orkesten na de 
zomervakantie meer zekerheid kunnen 
geven als er zicht is op perspectief bin-
nen het nieuwe normaal. Toch houdt hij 
er rekening mee dat bij de internatio-
nale deelname uit echt verre landen wat 
verschuivingen te zien zullen zijn. “We 
houden dit nauwlettend in de gaten en 
proberen deelnemers zo goed mogelijk 
te faciliteren in hun hospitality. WMC 
heeft wat dat betreft non-stop voeling 
met de internationale wereld. Dat is 
door corona zelfs versterkt.”

INSCHRIJVING
De inmiddels volledig geautomatiseerde 
inschrijvingsprocedure zou aanvankelijk 
op 1 april opengesteld worden. Dat is 
verlegd naar 1 juni. “Gezien de ontwik-
kelingen van de pandemie, met op dit 
moment nog de dreiging van een even-
tuele derde golf en de verspreiding van 
al die varianten, vinden we het verstan-
diger om het moment van inschrijving 
iets meer te verleggen richting de zo-
mervakantie. Vanaf april gaan we wel de 
informatie die de deelnemers nodig heb-
ben om hun eventuele deelname op te 
baseren, zoals reglementen en verplichte 
werken, bekendmaken.” De verwachting 
is dat de meeste orkesten zich pas rond 
de zomervakantie gaan inschrijven. Bus 

gaat er echter vanuit dat WMC 2022 
zeker zal doorgaan. Of dat in de volle 
omvang zal zijn, is afhankelijk van de 
situatie. “We kunnen natuurlijk niet in 
een glazen bol kijken. Het zou kunnen 
zijn dat er aanpassingen nodig zijn. 
Misschien moeten we ons festival meer 
coronaproof gaan inrichten. Dat zal 
afhankelijk zijn van de regels die er te-
gen die tijd gelden. Laten we hopen dat 
we straks een volle Rodahal gaan zien 
en dat het publiek niet op anderhalve 
meter van elkaar hoeft te zitten. Onze 
hoop is gevestigd op het vaccineren. We 
zetten in ieder geval in op een volledig 
WMC.” 

BELEVING
Het uitvoerend WMC-team is sinds 
de laatste editie in 2017 ingrijpend 
vernieuwd. Dat heeft ook geresulteerd 
in nieuwe ideeën over de opzet van 
het festijn. Bus kwalificeert de editie 
van 2022 als het begin van ‘het nieuwe 
WMC’. Daarbij zal vooral worden 
ingezet op beleving. “Gedurende een 
hele maand zijn er in Kerkrade niet 
alleen wedstrijden, maar ook concerten, 
workshops, een academy, enzovoort. In 
2022 zullen die onderdelen meer dan 
voorheen met elkaar verbonden zijn. 
Het WMC moet de uitstraling van 
een universeel festival krijgen. Locaties 
zoals de Rodahal, Theater Kerkrade, de 
Markt en het Stadspark liggen op een 
steenworp afstand van elkaar. Toch sloot 
in het verleden de programmering van 
de activiteiten nauwelijks op elkaar aan. 
Over de invulling daarvan hebben we 
in 2022 zelf meer de regie in handen. 
Zo houden we op de Markt in het 
tweede weekend in samenwerking 
met Woodstock der Blasmusik het 
nieuwe festivalonderdeel Copa Kapella. 
Daarmee trekken we de lijn van het 
jaarlijkse festival Blow! door naar de 
podia van het buitengebeuren. Het 
aandeel van de blaasmuziek wordt 
daardoor groter. Ook krijgen de 
deelnemers aan de showwedstrijden 
de gelegenheid om een presentatie te 
geven in de stad. De programmering 
sluit daardoor veel meer op elkaar aan. 
Dat is ook wat het publiek graag ziet. 
Daardoor wordt het nog meer een feest 
van verbroedering.”

Artistiek manager Björn Bus (midden) 
liep in 2017 als dirigent van het 
Landesblasorchester Baden-Würt-
temberg de wereldtitel in de concer-
tafdeling op half puntje mis.

In 2022 zullen 
die onderdelen 
meer dan 
voorheen 
met elkaar 
verbonden 
zijn. Het 
WMC moet de 
uitstraling van 
een universeel 
festival 
krijgen. 
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CLUSTERING
Belangrijke wijziging is verder dat het 
programma van de concertwedstrijden 
voor harmonie- en fanfareorkesten, per-
cussie-ensembles en brassbands wordt 
geclusterd per divisie. Dat houdt in dat 
alle deelnemers binnen een bepaalde di-
visie op specifieke dagen of in hetzelfde 
weekend optreden. Na elk cluster volgt 
de prijzenceremonie waar alle uitslagen 
binnen die divisie tegelijkertijd aan de 
hand van een ranking bekend worden 
gemaakt. Weken wachten of een topsco-
re van een orkest in het eerste weekeinde 
nog ingehaald wordt, is er niet meer 
bij. “Die clustering biedt ons een aantal 
voordelen”, legt Bus uit. “Bijvoorbeeld 
om specifieke internationale juryleden 
aan te trekken, die we efficiënter kunnen 
inzetten. Ook wordt het voor de jury 
eenvoudiger om deelnemers binnen  
een divisie met elkaar te vergelijken.  
Dat vergroot ook voor het publiek  
de wedstrijdbeleving en het gevoel  
van objectiviteit.”

PORTFOLIO
Ook tijdens de concertwedstrijden 
staat beleving centraal. In de concert-
afdeling wordt de lijn van 2017 door-
gezet. Orkesten krijgen weer volop de 
gelegenheid om een totaalprogramma 
te presenteren waarbij communicatie 
met het publiek en het overbrengen 
van emoties voorop staan. Het gebruik 
van elementen uit andere kunstvormen 
om de muzikaliteit te versterken wordt 
aangemoedigd. De toepassing van deze 
niet-muzikale toevoegingen is wel wat 
meer ingekaderd. Deelnemers in de con-
certafdeling dienen bij de inschrijving 
een portfolio te uploaden op basis waar-
van een artistieke commissie bepaalt 
of het orkest toegelaten wordt tot de 
hoogte klasse. Bus: “Bij de toevoeging 
van niet-muzikale elementen moet de 
muziek wel centraal blijven staan. Het 
moet geen circusact worden. Door een 
portfolio in te dienen, kijkt een onaf-
hankelijke commissie al een jaar van 
tevoren of het product dat het orkest wil 
presenteren concertafdeling waardig is.” 
Verder wordt de tijdsduur in de concert-
afdeling teruggebracht van een uur naar 
vijftig minuten. Daar staat tegenover dat 
er gelegenheid is voor een soundcheck 

en inspeelmoment op het podium. Bus 
vervolgt: “De concertafdeling is in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw on-
der andere ontstaan vanwege het grote 
kwaliteitsverschil binnen de toenmalige 
superieure afdeling (nu eerste divisie, 
red.). Daardoor ontstond behoefte aan 
een nieuwe divisie voor de top uit die 
afdeling. Dat idee zijn we aan het verla-
ten. Het niveau van de concertafdeling 
en de eerste divisie ligt tegenwoordig 
veel dichter bij elkaar. Waar wij naar 
toe willen is dat de concertafdeling 
veel meer als een ander concept wordt 
gezien, waarbij we het woord ‘concert’ 
veel letterlijker tot uitdrukking willen 
brengen. Je ziet nu al dat orkesten die 
in het verleden goed hebben gepresteerd 

Jong talent krijgt een podium tijdens 
WMC 2022. 
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in de eerste divisie overstappen naar de 
concertafdeling omdat ze graag willen 
meegaan in dat nieuwe concept met 
meer keuzevrijheid.”

KEUZEVRIJHEID
Ook in de eerste, tweede en derde divisie 
komt volgend jaar al meer ruimte voor 
eigen programmering. De traditionele 
format van inspeelwerk, verplicht werk 
en keuzewerk vervalt. Het verplich-
te werk blijft wel gehandhaafd, maar 
daaromheen mogen orkesten een eigen 
programma invullen. Inzet van solisten 
is daarbij toegestaan. Meer keuzevrijheid 
is volgens Bus ook een van de aspecten 
van ‘het nieuwe WMC’. Hij sluit zelfs 
niet uit dat bij een volgend WMC ook 
het verplichte werk voor alle divisies ge-
schrapt wordt. “Het verplichte werk is 
ontstaan uit het denkkader dat daardoor 
objectiviteit ontstaat. Herhaaldelijk is 
echter gebleken dat dat niet het geval is. 
Een verplicht werk is niet strikt noodza-
kelijk om orkesten met elkaar te kunnen 
vergelijken. Bij het WMC is het sowieso 
altijd al appels met peren vergelijken. Een 
harmonieorkest uit Noorwegen met 45 
muzikanten en een klarinetsectie van acht 
of negen klarinettisten naast een Spaans 
orkest van 120 muzikanten en een klari-
netgroep van 40 mensen met celli erbij is 
ook appels met peren vergelijken, ook al 
spelen ze hetzelfde werk. Dat ingekaderd 
idee staat haaks op de wereldgedachte die 
het WMC wil uitdragen. Bij deelname 
van orkesten uit allerlei verschillende cul-
turen en achtergronden, van Colombia 
tot Japan en van Thailand tot Zweden, 
moet je binnen je wedstrijdformat ruimte 
geven aan dit soort invloeden.”
Als eerste aanzet hiertoe vervalt met in-

gang van 2022 ook de verplichting tot 
toetsing van de keuzewerken. Nieuwe 
composities hoeven dus niet meer be-
oordeeld en goedgekeurd te worden voor 
deelname aan het WMC. Bus: “Als een 
orkest uit Colombia een werk van een 
Colombiaanse componist wil spelen, 
moeten wij dat dan vanuit een Neder-
landse visie gaan inschalen? Nee, laat 
die mensen vooral hun eigen repertoire 
spelen. Wij gaan een goed internationaal 
juryteam inschakelen dat in staat is om 
tot een goede afweging te komen en om 
daarin ook transparant te zijn.”

PRELIMS
Ook de indeling van de mars- en show-
wedstrijden in het stadion gaat op de 
schop. Er komen meer divisies en voor 
de hoogste divisie wordt een prelims-fi-
nals structuur opgetuigd zoals we die on-
der meer ook kennen van Drum Corps 
International. In het verleden waren er 
twee divisies: de World Division en de 
First Division. Dat worden er nu vijf, 
waaronder een jeugddivisie. Boven de 
World Division komt een Championship 
Division voor de meest competitieve 
bands. Deze nieuwe divisie biedt plaats 
aan maximaal achttien deelnemers. De 
voorrondes (prelims) zijn op de vrijdag in 
het laatste weekend. De twaalf hoogstge-
plaatste deelnemers krijgen een plek in de 
finale op de slotdag van het 19e WMC. 
De nummers 13 tot en met 15 strijden 
zaterdags om de kampioenstitel in de 
World Division. Onder de twee bestaan-
de divisies komt een Second Division 
waarin bands op hun eigen niveau kun-
nen deelnemen. Met het toevoegen van 
een Youth Division biedt het WMC ook 
een podium aan aanstormend talent. • 

Het WMC geeft ook in 2022 alle 
ruimte aan de couleur locale van 
het internationale deelnemersveld. 

De toppers strijden in een 
prelim-structuur voor de 
titel in de Championship 
Division.

Een verplicht 
werk is 
niet strikt 
noodzakelijk 
om orkesten 
met elkaar 
te kunnen 
vergelijken.


