Deelnamevoorwaarden
Nationaal Middenkorenfestival 2017
Thema: vol van verlangen

!
Het Nationaal Middenkorenfestival is een initiatief van Code-Music.
Door je koor in te schrijven ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Aanmelding en kosten

Kosten: € 75,- per koor en € 6,- per deelnemend lid (inclusief comboleden en dirigent).
Aanmelden via het inschrijfformulier in de uitnodigingsmail. Leden van Code-Music
ontvangen € 20,- korting op het totaalbedrag van het aantal deelnemende leden.
Na invullen van het inschrijfformulier is je aanmelding definitief. Na de sluitingsdatum
ontvangt u een factuur.
Aanmelden kan tot 15 januari 2017, tenzij het maximum van 16 deelnemende koren
eerder is bereikt.
Zijn er minder deelnemers per koor dan het aantal dat is ingeschreven, dan worden er
geen kosten gerestitueerd. Zijn er meer deelnemers van een koor dan het aantal dat is
ingeschreven, dan worden er naar rato meer kosten in rekening gebracht.

Annulering
Als een
-

koor na zich na inschrijving terugtrekt:
worden de organisatiekosten van € 75,- niet gerestitueerd;
worden de deelnemerskosten gerestitueerd bij annulering voor 15 januari 2017;
worden geen kosten gerestitueerd bij annulering na 15 januari 2017.

Programma per koor

Elk koor zingt vier liederen:
1. inzinglied
vrij te kiezen, wordt niet beoordeeld
2. verplicht werk
te kiezen uit de festivalbundel
3. themalied
aansluitend bij het festivalthema, mag eigen compositie zijn
4. vrij lied
vrij te kiezen, mag eigen compositie zijn
Elk koor krijgt de gelegenheid zichzelf te introduceren en de liederen in een kader te
plaatsen.
Gebruikmaking van visuele middelen of andere manieren om het optreden te omlijsten is
toegestaan. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het faciliteren hiervan.
De totale podiumtijd is maximaal 20 minuten per koor. Bij overschrijding van de tijd kan
de jury besluiten tot puntenaftrek.
Het programma per koor moet voor 15 januari zijn doorgegeven aan de
festivalorganisatie.
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Thema
Het thema van het festival is ‘vol van verlangen’ (naar psalm 33 behorend bij de
lezingen van zondag 12 maart).

Competitie
Onderdeel van het festival is de competitie. Je koor kan hieraan deelnemen, maar het
koor kan ook deelnemen buiten competitieverband. Elk koor ontvangt van de jury een
rapport met een beoordeling en tips.
Daarnaast is er de mogelijkheid een eigen compositie mee te laten dingen voor de
compositieprijs.
Op het inschrijfformulier geeft elk koor aan op welke wijze men meedoet met het
festival: wel of geen competitie, wel of geen eigen compositie.
De winnende compositie(s) worden opgenomen in de verplichte werken van de volgende
editie van het NMKF. Door inschrijving ga je akkoord met deze publicatie.

Compositieprijs
Ieder koor kan één lied laten meedingen voor de compositieprijs. Dit kan een themalied
of een vrij lied zijn. Tekst en compositie mogen niet eerder zijn uitgebracht. Tekst en/of
compositie dienen geschreven te zijn door een of meer koorleden. Insturen van een
eigen compositie kan tot 1 februari 2017.

Jurybeoordeling
De vakjury beoordeelt elk optreden en geeft een juryrapport aan de deelnemende koren
met opbouwende tips en suggesties. Dit rapport staat los van de competitie.
De jury let onder andere op directie, begeleiding, stemvorming, dynamiek, uitstraling.
Daarnaast wordt in de beoordeling het totale liedprogramma meegenomen:
- afwisseling van diverse muzikale stijlen (bijvoorbeeld uptempo en meer gedragen
muziek),
- liturgische toepasbaarheid.
Aansluitend aan het festival is er gelegenheid met de juryleden te spreken. Na het
festival is die gelegenheid er niet meer. De definitieve juryrapporten worden verzonden
per e-mail.

Publieksprijs
Naast de juryprijs is er de publieksprijs. Hiertoe worden formulieren uitgereikt aan de
publieksjury die bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koren.

Audio- en video-opname
Van elk optreden wordt een opname gemaakt van de deelnemende koren. De audioopname is inbegrepen in de deelnameprijs. De video-opname is apart verkrijgbaar.
Door inschrijving gaat u akkoord met de gebruikmaking van audio- en videomateriaal
door Code-Music voor promotionele doeleinden.

Tijd en locatie
11 maart 2017
10.00 – 16.30 uur (onder voorbehoud)
Ontmoetingskerk
Meijhorst 7033
6537 EP Nijmegen
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