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Uitnodiging De Slag om Ammerooie 2022
Inschrijfformulier

Ammerzoden, 18 september 2021
Geacht bestuur,
In 2014 organiseerde onze vereniging voor de eerste maal De Slag om Ammerooie. Dit
evenement is in aanvulling gekomen op het Jeugdfestival Ammerzoden, een festival waarbij
jeugd- en opleidingsorkesten zich kunnen laten beoordelen door een deskundige jury.
In navolging van het succes van de vorige edities (zeven deelnemende slagwerkgroepen in
2018), wilden wij in 2020/2021 wederom ‘De Slag om Ammerooie’ organiseren. Helaas was
dat vanwege het coronavirus niet mogelijk. Er is toen besloten dat we dit festivalweekend
zouden gaan verplaatsen naar zondag 30 oktober 2022. Wij hopen dan ook dat we in 2022
écht het tweejaarlijks festivalweekend kunnen realiseren.
De organisatie van het festival is in handen van de commissie Jeugd en Opleiding.
Wij nodigen de slagwerkgroep van uw vereniging van harte uit om deel te nemen aan dit
spetterend festival, dat daags na het Jeugdfestival Ammerzoden, op zondag 30 oktober
2022 zal plaatsvinden. Tijdens dit festival zal wederom worden gestreden om de Gerben de
Spar-bokaal. Daarnaast zal er een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt.
Inschrijven is mogelijk tot 1 juli 2022.
Bijgevoegd vindt u nadere informatie over het festival en een inschrijfformulier.
Met vriendelijke groet,
De commissie Jeugd & Opleiding van Fanfare St. Caecilia Ammerzoden

Opzet De Slag om Ammerooie

De Slag om Ammerooie

Algemeen
De Slag om Ammerooie is bedoeld voor slagwerkgroepen van harmonieën, fanfares of brassbands.
Allerlei soorten slagwerkgroepen zijn welkom: van ongestemd tot melodisch en van steelband tot
drumband. De slagwerkgroepen worden beoordeeld door een deskundige jury.
In totaal kunnen maximaal 10 slagwerkgroepen deelnemen. Elke slagwerkgroep krijgt een certificaat
en juryrapport.
Programmakeuze
Het staat het orkest vrij de te spelen werken te kiezen. Één van de te spelen werken zal beoordeeld
worden. Ook is het orkest vrij een extra creatieve invulling aan het programma te geven (door middel
van bijvoorbeeld zang of andere showelementen). Als hiervoor gekozen wordt, gelieve daarover
contact op te nemen met de festivalsecretaris. Het te spelen programma dient ongeveer 20 minuten
te duren.
Beoordeling
De jury zal bestaan uit één of meerdere vakkundige personen uit de hafabra-wereld. Zij zullen het te
beoordelen werk van commentaar voorzien. Het festival is geschikt voor alle soorten slagwerkers:
van beginnelingen tot gevorderden.
Primair zal het orkest op de volgende rubrieken beoordeeld worden: klankverhouding, techniek,
frasering, klankgehalte, articulatie, ritmiek, samenspel, tempi, dynamiek & nuancering en muzikale
uitvoering. Totaal zijn 100 punten te behalen. Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan.
De slagwerkgroep met het hoogste aantal punten wint De Gerben de Spar-bokaal. Daarnaast wordt
er een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs gaat naar het orkest met het meest
bijzondere optreden. Dat kan op het gebied zijn van creativiteit in optreden en/of muzikale potentie.
Praktische zaken
Het festival vindt plaats in de accommodatie van Fanfare Sint Caecilia:
‘de Heerlijkheid’ aan de Hoge Weiden 16 te Ammerzoden.
Elk orkest krijgt een begeleider toegewezen. De muzikanten dienen zelf voor een muziekstandaard te
zorgen. Wat het slagwerk betreft dient dit gedurende het festival zelf aan- en afgevoerd te worden.
Daarbij zal ondersteuning zijn vanuit de organisatie.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00.
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de organisatie per e-mail via
festivalweekend@stcaecilia-ammerzoden.nl. Ook kunt u gerust een kijkje nemen op onze website:
www.stcaecilia-ammerzoden.nl.

Inschrijfformulier De Slag om Ammerooie
zondag 30 oktober 2022
Naam slagwerkgroep:

……………………………………………………….

Vestigingsplaats:

……………………………………………………….

Instructeur:

……………………………………………………….

Aantal deelnemende muzikanten:

……………………………………………………….

Adres en postcode secretariaat:

……………………………………………………….

Wij wensen de correspondentie te ontvangen via het secretariaat/direct richting de contactpersoon
(doorhalen wat niet van toepassing is).
Contactpersoon:

……………………………………………………….

Adres en postcode:

……………………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………………….

E-mailadres:

……………………………………………………….

Plaats en datum:

………………………………
Handtekening

Graag het inschrijfformulier vóór 1 juli 2022 verzenden naar festivalweekend@stcaeciliaammerzoden.nl. Door ondertekening gaat u akkoord met de inschrijfkosten ad € 95,00. Na
inschrijving is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk (behoudens ontwikkelingen op het
gebied van de coronacrisis). Er volgt een bevestigingsbrief en een brief met verdere praktische
informatie omtrent de festivaldag in het najaar.

