
 

Hanzefestival voor Blaasorkesten – Reglement  2020             

 

Data en deelname 

Het festival vindt plaats op zondag 18 oktober 2020.  

De inschrijving eindigt op 15 juli  

 

Aan het festival kunnen (delen van) Nederlandse harmonie-, fanfareorkesten, brassbands 

en instrumentale ensembles deelnemen. Het festival vindt plaats onder de 

verantwoordelijkheid van Musidesk Rijnbrink . 

Klassen en tijdsduur 

Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen: 

a) Basisklasse  (5de divisie)    

b) Middenklasse  (4de en 3de divisie)   

c) Topklasse  (2de en 1ste divisie)    

De deelnemer is vrij om te bepalen in welke klasse ze inschrijft. Het is bedoeld als 

indicatie voor het niveau. De invulling van het programma is vrij, echter: het uitvoeren van 

het gekozen werk ‘Covidium’ van Jan Bosveld wordt sterk aangeraden! 

Voor elk optreden is een tijdsbestek van 60 minuten beschikbaar; dit is inclusief op- en 

afbouw.  

Festivalresultaat 

De juryleden wijzen een winnaar aan. De uitslag van het festival is niet geldig voor 

promotie of degradatie.  

Juryleden en beoordeling 

Juryteam 

Het juryteam bestaat uit twee leden. De juryleden zijn ervaren deskundigen die werkzaam 

zijn binnen het werkveld van de amateurmuziek en/of amateurkunst. Ze hebben bovendien 

ervaring in het geven van feedback. Elk optreden wordt door hen beoordeeld en voorzien 

van een beoordelingsverslag. Er worden geen punten toegekend. Als leidraad worden de 

volgende aspecten behandeld:  

 



a) Muzikale uitvoering: dynamiek, nuancering, interpretatie (waaronder frasering); 

b) Technische uitvoering: zuiverheid, klank en klankverhouding, techniek, articulatie, 

ritmiek en samenspel; 

c) Presentatie en uitstraling: opbouw, afwisseling, niveau 

d) Creativiteit in de omgang met de beperkende omstandigheden 

Kinderjury 

De kinderjury beoordeelt de optredens vanuit haar eigen perspectief en visie. Dit zal gaan 

over muziekinhoudelijke en presentatie-aspecten. 

 

Iedere deelnemer voorziet de organisatie, uiterlijk 15 september 2020, van de titels van 

de uit te voeren werken, zodat de jury zich goed kan voorbereiden. 

Accommodatievoorzieningen 

Het festival wordt gehouden in de Hanzehof in Zutphen. Hier is een ontvangstruimte, 

inspeelruimte, kleedruimte en twee concertzalen (De Buitensociëteit en de Theaterzaal) 

aanwezig. Tijdens de uitvoeringen zijn de deuren van de concertzaal gesloten. Lessenaars 

en overige attributen dienen zelf te worden meegenomen. 

Alle voorzieningen zijn beschikbaar en bruikbaar volgens de voorgestelde normen van het 

RIVM; hierin zijn dus wijzigingen voorbehouden. 

Publiek 

Elk concert verdient publiek! Musidesk gaat er van uit dat alle deelnemers hun achterban 

aanspreken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van alle 

optredens. Dit geldt natuurlijk ook voor de deelnemende muzikanten zelf: wees betrokken 

bij elkaar. Ook hier worden de geldende normen aangehouden; vrije inloop is niet 

mogelijk! 

Slagwerk 

Deelnemers nemen zelf het benodigde slagwerkinstrumentarium en lessenaars mee! De 

organisatie zet vrijwilligers in die helpen met de nodige laad- en losactiviteiten. Het 

dringende advies is echter, dit zoveel mogelijk met eigen mensen te organiseren. 

Kosten 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- per persoon, met een maximum van € 250,--  per orkest. 

Voor orkesten die geen lid zijn van Musidesk Rijnbrink bedraagt het inschrijfgeld € 18,-- 

per persoon, met een maximum van € 300,-- per vereniging*  

De factuur voor deze gelden wordt na plaatsing aan de deelnemers verzonden. Indien de 

factuur niet conform de betalingsvoorwaarden wordt overgemaakt, bestaat de kans dat de 

inschrijving komt te vervallen.  

Wanneer er in het najaar weer een nieuwe periode van Covid-19 beperkingen optreedt, 

zou dit kunnen betekenen dat het Hanzefestival wordt geannuleerd. Wanneer Musidesk 

hiertoe moet besluiten, zal dit voor de deelnemers geen financiële gevolgen hebben en zal 



het inschrijfgeld niet in rekening worden gebracht. Wanneer deelnemers zelf besluiten om 

zich terug te trekken na 1 september 2020, is het inschrijfgeld wél verschuldigd. 

*de genoemde bedragen zijn excl. BTW 

 

Rechten en aansprakelijkheid / onvoorziene omstandigheden 

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, 

vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van deelnemende 

orkesten, musici en bezoekers.  

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het festival. 

Deventer, juni 2020 

 


