VLAMO OPEN
FANFAREKAMPIOENSCHAP –
VLOF REGLEMENT
1.

VLAMO vzw organiseert het VLAMO Open Fanfarekampioenschap –
(VLOF) voor top fanfareorkesten uit het Vlaams Gewest. Ook orkesten
uit andere Gewesten en uit het buitenland kunnen deelnemen. In totaal
kunnen 7 orkesten deelnemen (volgorde van ontvangst van de
inschrijving telt voor deelname).

2.

Alle orkesten die voldoen aan de samenstelling van een fanfareorkest,
zoals weergegeven in de partituur, kunnen deelnemen.

3.

De organisatie stelt de nodige pupiters en minimum volgend groot
percussiemateriaal ter beschikking : 1 grote trom, 1 drumstel, 4 pauken,
1 klokkenspel, 1 xylofoon en 1 marimba. De orkesten zijn verplicht
hiervan gebruik te maken. Ander materiaal moet door de deelnemers zelf
meegebracht worden.

4.

Er worden geen afdelingen voorzien. Elk orkest speelt een
concertprogramma bestaande uit een verplicht werk en een
keuzeprogramma (één of meerdere keuzewerken). Arrangementen of
transcripties worden niet toegestaan. Voor alle duidelijkheid: er is geen
probleem als een componist een versie voor harmonie en een versie voor
fanfare maakt, maar als een ándere componist een arrangement maakt is
het niet toegestaan. Het totale programma/optreden mag echter de 45
minuten niet overschrijden.

5.

Het verplichte werk zal ten laatste op 30 september van het jaar
voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt worden. Voor het
verplichte werk wordt er een compositieopdracht gegeven. Dit
verplichte werk mag voor de wedstrijd niet publiekelijk worden
uitgevoerd, omdat de creatie op het VLOF dient te gebeuren. Aangezien
verschillende orkesten graag een try-out spelen, worden try-outs
toegestaan, ten vroegste drie weken voor het VLOF.

6.

Elk deelnemend orkest dient een inschrijvingsformulier in te sturen voor
1 december van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd, naar het
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secretariaat van Vlamo vzw, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent ter
attentie van Tim Van Moorhem. Dit formulier dient tevens vergezeld te

zijn van een lijst van de optredende muzikanten. Slechts 5 muzikanten
die niet op deze lijst voorkomen kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
De lijst der deelnemende muzikanten kan niet meer gewijzigd worden
vanaf 1 maand voor de wedstrijd.
Muzikanten kunnen deelnemen met maximum 2 orkesten, op
voorwaarde dat ze lid zijn van die orkesten. Bij hun inschrijving
overhandigt het deelnemende orkest 3 partituren van het keuzewerk ten
behoeve van de jury. De partituren moeten full-scores zijn.
Een bevestiging van ontvangst van het inschrijvingsformulier zal binnen
de week verstuurd worden.
7.

Het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 125 (voor orkesten die lid zijn
van VLAMO) of € 200 (voor alle andere orkesten) dient ten laatste op 1
december van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd te worden gestort
op bankrekening IBAN: BE96 0013 6643 9505 (BIC: GEBABEBB) van
VLAMO vzw, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent. Dit bedrag is niet
recupereerbaar, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen waarover de Raad
van Bestuur van Vlamo vzw zal beslissen.
Ten laatste één week na ontvangst van bovenvermeld bedrag is de
deelname verzekerd en wordt een deelnamebevestiging gestuurd.

8.

Het kampioenschap vindt plaats in een geschikt bevonden concertzaal en
start om 13.30 uur. Naargelang het aantal inschrijvingen kan een
voormiddagsessie, die start om 10.00 uur toegevoegd worden. In dat
geval treden in de voormiddagsessie die orkesten op waarvan de zetel
zich het dichtst bij de concertzaal bevindt. De volgorde van optreden
zowel in de voormiddag- als in de namiddagsessie, zal door lottrekking
bepaald worden op de dag van het kampioenschap.

9.

De orkesten worden beoordeeld door een jury van 3 personen die
aangesteld wordt door VLAMO vzw. Een onafhankelijke jurysecretaris
zorgt voor de administratieve afhandeling van de wedstrijd. VLAMO vzw
stelt tevens een wedstrijdleider aan die zal toezien op het goede verloop
van het kampioenschap en die in geval van problemen zal kunnen
optreden.

10.

Juryleden mogen door geen enkele functie verbonden zijn aan een
deelnemend orkest. Van zodra de jury is aangesteld, mag een aangeduid
jurylid geen adviezen meer verstrekken aan een deelnemend orkest.
Ieder jurylid is verplicht alle optredende fanfares te beoordelen.

11.
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Elk jurylid beoordeelt de uitvoering van de het verplichte werk en het
keuzeprogramma op een totaal van 100 punten voor het verplicht werk
en 100 punten voor het keuzeprogramma. Het gemiddelde van de
punten (tot op 2 decimalen) van de 3 juryleden, uitgedrukt in een

percentage, bepaalt de rangorde. Het orkest met het hoogste
percentage is de laureaat van de wedstrijd. Bij een ex-aequo geeft het
puntenaantal van het verplichte werk de doorslag. Verder verstrekt elk
jurylid een geschreven beoordeling van het optreden.
12.

VLAMO vzw stelt 3 prijzen ter beschikking respectievelijk voor de 1ste ,
2de en 3de plaats. Dit kunnen zowel geldprijzen als naturaprijzen zijn.

13.

VLAMO vzw heeft het recht het kampioenschap integraal te laten
opnemen zowel qua geluid als beeld en deze opnames te gebruiken. De
orkesten die hier niet mee akkoord zijn dienen dit schriftelijk mee te
delen gelijktijdig met hun inschrijvingsformulier.

14.

Er is geen discussie mogelijk over de beoordeling en de toekenning van
de punten door de jury.

15.

Een deelnemer die meent dat dit reglement niet strikt werd toegepast,
kan een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur van VLAMO
vzw tot een week na de wedstrijd.

16.

VLAMO vzw neemt de auteursrechten (Sabam) voor zijn rekening. De
deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de
regelgeving met betrekking tot de auteursrechten.

17.

De Raad van Bestuur van VLAMO vzw beslist over zaken die niet
voorzien zijn in dit reglement.

18.

VLAMO vzw neemt geen verantwoordelijkheid op zic

h inzake aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden
voortvloeien uit het deelnemen aan de wedstrijd.
19.

Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement.

Reglement goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2018.
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