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VLAMO  
OPEN 
HARMONIEKAMPIOENSCHAP  
REGLEMENT  
 

Inleiding 
VLAMO vzw organiseert tweejaarlijks het VLAMO Open Harmoniekampioenschap 
(VLOH).  

 

Art. 1 Welke groepen kunnen deelnemen?  
 
De wedstrijd staat open voor toporkesten ongeacht waar hun zetel is gevestigd.  
 
Enkel de orkesten die voldoen aan de samenstelling van een harmonieorkest, zoals 
weergegeven in de directiepartituur, worden toegelaten tot de wedstrijd.  
 
In totaal worden 7 orkesten toegelaten. De volgorde van inschrijving bepaalt wie 
kan deelnemen.     

 

Art. 2 Welke muzikanten kunnen deelnemen?  

Enkel muzikanten die op de VLAMO-ledenlijst van het orkest voorkomen kunnen 
deelnemen. De ledenlijst op moment van inschrijving (zie verder) is bepalend. 

Deze ledenlijst kan aangevuld worden met maximum 5 andere muzikanten (niet-
leden). 

Wijzigingen aan de ledenlijst kunnen aangevraagd worden  tot 1 maand voor de 
wedstrijd.  

Muzikanten kunnen maximum met 2 deelnemende orkesten meespelen.  

Art. 3 Afdelingen  
 
 Bij deze wedstrijd zijn er geen afdelingen.  
 

Art. 4 Programma 

Elke deelnemer brengt een concertprogramma bestaande uit het verplicht werk 
en een keuzeprogramma (één of meerdere werken).  

Voor het verplicht werk geeft VLAMO vzw een compositieopdracht. Het werk 
wordt bekendgemaakt ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan 
de wedstrijd.  

Het verplicht werk mag voor de wedstrijd niet publiek worden uitgevoerd, 
behalve op try-outs door de deelnemende orkesten ten vroegste drie weken 
voor de wedstrijd.  
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De keuzewerken kunnen geen arrangementen of transcripties zijn van werken 
van een andere componist.  

Het volledige programma duurt maximum 45 minuten. 

Art. 5 Inschrijvingsprocedure 

Inschrijvingsformulier en bijlagen:  

VLAMO vzw maakt de oproep tot deelname bekend via de website 
www.vlamo.be. Deelnemers schrijven in via het online inschrijvingsformulier dat 
beschikbaar is op de website.  

Wie aan de wedstrijd wenst deel te nemen, dient zich in te schrijven ten laatste 
op 1 december van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd. 

Volgende documenten worden bijgevoegd:  

- Deelnemerslijst 

- Drie partituren van de keuzewerken (full scores) 

Deelnameprijs: 

De inschrijving is pas volledig na overschrijving van een deelnameprijs van 125 
euro voor VLAMO-leden of 200 euro voor alle andere orkesten op 
rekeningnummer BE96 0013 6643 9505 van VLAMO vzw met vermelding 
‘inschrijving VLOH – naam orkest’. 

Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald.  

Bevestiging inschrijving: 

Pas na het vervullen van alle bovenvermelde formaliteiten is de inschrijving 
definitief. De deelnemer ontvangt hiervan een bevestiging per mail. 

Art. 6 Praktische regels (materiaal) 

Volgend materiaal wordt door de organisatie ter beschikking gesteld van de 
deelnemers:  

- Voldoende pupiters 

- Voldoende stoelen 

- Slagwerkmateriaal: 1 grote trom, 1 drumstel, 4 pauken, 1 klokkenspel, 1 
xylofoon en 1 marimba 

- Geluidsinstallatie, enkel te gebruiken voor presentatie van het orkest en de 
uit te voeren werken 

De orkesten zijn verplicht van dit materiaal gebruik te maken.  

 

Art. 7 Organisatie van de wedstrijd 

De wedstrijd vindt plaats in een voor deze wedstrijd geschikte zaal. 

De datum van de wedstrijd wordt bepaald door VLAMO vzw.   

De wedstrijd start om 13u30.  

http://www.vlamo.be/
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Bij voldoende inschrijvingen wordt een bijkomende sessie georganiseerd om 
10u00.  

De orkesten waarvan de zetel het dichtst bij de concertzaal gevestigd is, komen 
in de voormiddag aan de beurt.  

De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Deze loting gebeurt door 
de organisatie op de dag van de wedstrijd.  

De orkesten zijn minimum 1 uur voor het optreden in concertkledij aanwezig. Bij 
aankomst meldt een afgevaardigde van het orkest zich aan bij het onthaal voor 
verdere praktische instructies en begeleiding.  

Elk orkest zal ter plaatse kunnen beschikken over een inspeellokaal. 

Art. 8 De jury 

De beoordeling zal gebeuren door 3 juryleden. Zij worden aangesteld door 
VLAMO vzw. 

De juryleden zijn in geen enkele functie verbonden met een deelnemend orkest. 
Om alle objectiviteit te bewaren, is het voor de juryleden onmogelijk om, van 
zodra ze zijn aangesteld, nog ondersteuning en advies te verstrekken aan een 
deelnemend orkest.  

Elk jurylid beoordeelt elk orkest 

De organisatie stelt een onafhankelijke jurysecretaris aan die zorgt voor het 
administratieve luik en een wedstrijdleider die toeziet op het goede verloop van 
de wedstrijd en de toepassing van dit reglement.  

Art. 9 Beoordeling 

Elk jurylid beoordeelt de uitvoering van het verplicht werk en het 
keuzeprogramma, en dit telkens op 100 punten. 

Het gemiddelde van de punten (tot 2 decimalen) van de 3 juryleden, uitgedrukt 
in percentage bepaalt de rangorde.  

Bij een ex aequo zijn de punten van het verplicht werk bepalend.  

Elk jurylid bezorgt de deelnemers een geschreven beoordeling van hun optreden. 

De uitspraak van de jury is onherroepelijk. Er is geen discussie mogelijk over de 
beoordeling en de puntentoekenning. 

Art. 10 Proclamatie 

De organisator maakt de resultaten bekend na het optreden van de laatste 
deelnemer. 

Art. 11 Feedbackmoment 

Na de proclamatie is er enkel een informele ontmoeting met de juryleden.  

Art. 12 Titels 

De deelnemer met het hoogst aantal punten is kampioen. 

Afvaardiging internationale wedstrijd 
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De kampioen kan afgevaardigd worden naar de internationale wedstrijd ECWO. 
VLAMO vzw voorziet in een ondersteuning van de transportkosten met een 
maximumbedrag van 3500 euro.  

Indien de kampioen hieraan niet wenst deel te nemen, kan het orkest met het 
tweede hoogste resultaat afgevaardigd worden.  

Art. 13 Vergoedingen 

Elk deelnemend orkest dat als lid aangesloten is bij VLAMO vzw ontvangt een 
vergoeding. 

Deze vergoeding bestaat uit een vast bedrag van 300 euro verhoogd met 0.10 
euro per kilometer verplaatsing (enkel) per deelnemend lid, met in totaal een 
minimum van 600 euro en een maximum van 1200 euro. 

Art. 14 Prijzen 

Daarnaast zijn volgende geldprijzen voorzien: 

- Eerste prijs: zie hierboven, ondersteuning voor deelname aan de 
internationale wedstrijd ECWO 

- Tweede prijs: 200 euro 

- Derde prijs: 100 euro 

Naast geldprijzen kunnen ook nog prijzen in natura worden voorzien. 

Art. 15 Artistieke ondersteuning 

Voor de voorbereiding van de wedstrijd voorziet VLAMO vzw in extra uren 
artistieke ondersteuning. Enkel VLAMO-leden kunnen hierop een beroep doen. 
De aanvraag wordt ingediend bij het trefpunt van de provincie waar de 
deelnemers hun zetel hebben. 

De uren worden ingepland in de periode tussen de bevestiging van de inschrijving 
en de wedstrijd.   

Art. 16 Opname 

VLAMO vzw heeft het recht om beeld- en geluidsopnames te (laten) maken van 
de wedstrijd. Wie hiermee niet instemt, dient dit uitdrukkelijk aan te geven bij de 
inschrijving.  

Art. 17 Auteursrechten 

VLAMO vzw staat in voor de betaling van de auteursrechten (Sabam/Unisono).  

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de 
regelgeving met betrekking tot de auteursrechten. 

Art. 18 GDPR 

De volledige privacyverklaring van VLAMO vzw is beschikbaar op 
www.vlamo.be/privacy. 

 

Art. 19 Verantwoordelijkheid 

http://www.vlamo.be/privacy
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VLAMO vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en 
andere schade die zouden voortvloeien uit het deelnemen aan de wedstrijd. 

Art. 20 Toepassing reglement 

Het bestuur van VLAMO vzw beslist over alle zaken die niet in dit reglement zijn 
voorzien. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te 
brengen aan dit reglement. 

Door inschrijving voor de wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement. 

Het bestuur van VLAMO vzw behoudt zich het recht om, ingeval van overtreding 
van dit reglement, de voorziene prijzen of vergoedingen niet uit te betalen. 

Art. 21 Klachten – inhoud reglement  

Deelnemers die oordelen dat het reglement niet correct werd toegepast, kunnen 
een klacht indienen door binnen de week volgend op de deelname een 
aangetekend schrijven te richten aan het bestuur van VLAMO vzw. 

 

Art. 22 Annulatie van de wedstrijd 

VLAMO vzw verbindt er zich toe om een vergoeding van 500 euro uit te betalen 
aan de ingeschreven deelnemers in geval van annulatie binnen de maand 
voorafgaand aan de wedstrijd.  

 

Dit reglement werd goedgekeurd door het bestuur van VLAMO vzw op 26 september 
2022. 

 


