
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie en inschrijfformulier voor de pilot  
Music Entertainment Contest LBT 

tijdens het 51e Peeltoernooi op 
Zaterdagavond 17 juni 2017 

 
Informatie Music Entertainment Contest 2017 

 
Op initiatief van de LBT en in samenwerking met Stichting Peeltoernooi wordt op 
zaterdagavond 17 juni 2017 voor de eerste keer een Music Entertainment Contest 
georganiseerd.  
 
Momenteel kunnen verenigingen bij de LBT deelnemen aan twee concoursvormen:  
 

• Marching and Music Contest  
Deze concoursvorm vindt plaats in een sporthal waarbij de verenigingen 
kunnen kiezen voor uitvoering van een stilstaand concertwerk en/of de 
uitvoering van een of meerdere marsen. 
 

• Podiumconcours 
Deze concoursvorm vindt plaats in een concert accommodatie waarbij de 
verenigingen een concoursprogramma ten gehore brengen waarbij de 
muzikale uitvoering van het programma wordt beoordeeld. 

 
De LBT wil verenigingen door middel van deze pilot een nieuw podium gaan bieden   
waarbij de muzikale uitvoering en de podiumperformance even belangrijk zijn. 
Steeds vaker organiseren verenigingen zelf al z.g. “Proms-concerten” waarbij de 
nadruk ligt op entertainment en performance van een “totaal product”. Het 
entertainen van het publiek is hierbij een van de belangrijkste doelstellingen, waarbij 
de eigen speelvreugde van de muzikanten vaak een logisch gevolg is. Naast 
slagwerkorkesten zijn ook verenigingen uit de andere secties van harte welkom.   
 
 
 
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de consulent muziek, Rob 
Janssen van het Huis voor de Kunsten Limburg. Dit kan door het sturen van een mail 
naar rjanssen@hklimburg.nl of bellen tijdens kantooruren met 0475- 399- 285 

 
 
 
 
 
 



Voorwaarden m.b.t.  deelname aan het Music Entertainment Contest 2017 
 

▪ Uw inschrijving wordt pas geldig nadat u de waarborgsom van € 200.- heeft 
betaald. Na deelname wordt dit bedrag uiteraard teruggestort door St. 
Peeltoernooi. Omdat dit M.E.C. een pilot is van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen in samenwerking met St. Peeltoernooi is deelname gratis!  
Betaalinformatie m.b.t. de  waarborgsom wordt u per e-mail toegezonden. 
 

▪ Aangezien dit een pilot betreft en ervoor is gekozen om hiervoor 1 avond te gaan 
reserveren kunnen maximaal 3 verenigingen aan deze pilot deelnemen. 
Indeling van de avond is als volgt: 
 

• 18.30 uur – 19.30 uur:  eerste vereniging 
• 19.30  uur – 20.30 uur:   tweede vereniging 
• 20.30 uur – 21.30 uur:   derde vereniging 

 
▪ Elke vereniging krijgt maximaal een uur de tijd om zich te presenteren, inclusief 

op- en afbouwen van instrumentarium. 
 

▪ Tijdens deze pilot is ervoor gekozen om geen divisie-indeling te hanteren.  
 

▪ Verenigingen mogen ook gebruikmaken van cross-overs. Toevoeging van zang, 
dans, pop-band, etc. zijn toegestaan. Men is geheel vrij om de uitvoering naar 
eigen inzicht in te vullen. Uiteraard wel rekening houdende met de mogelijkheden 
die de locatie  d’n Binger biedt. 

 
▪ Elke vereniging krijgt een inhoudelijk verslag met bijbehorende predicaat 

toewijzing en na afloop de mogelijkheid om met de jury te praten. 
 

▪ De jury wordt multidisciplinair samengesteld en bestaat tijdens deze pilot uit twee 
personen. 

 
▪ Bij minder dan 3 deelnemende verenigingen wordt de pilot geannuleerd. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijfformulier 

Music Entertainment Contest van de LBT 
i.s.m. St. Peeltoernooi 

 
Met dit formulier kunt u uw vereniging aanmelden voor het Music Entertainment 
Contest van de LBT dat voor de eerste keer wordt georganiseerd door de LBT in 
samenwerking met St. Peeltoernooi  tijdens het 51e Peeltoernooi.  
U kunt zich inschrijven tot 15 maart 2017. 
 
Gegevens vereniging 
Soort orkest Slagwerkorkest / Fluiterkorps / Klaroen- trompetterkorps 

signaalinstrumenten / Drumfanfare /  
Naam vereniging  
Secretaris  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
E-mail adres  
Website  

 
Toernooideelname 
Dirigent  
Aantal muzikanten  
Extra toevoeging aan 
de vereniging zoals, 
zang, dans etc.  

 

Divisie N.v.t.  
Type optreden Deelname aan het Music Entertainment Contest van de 

LBT i.s.m. St. Peeltoernooi 
Optreden Zaterdagavond  17 Juni 2017   

 
Opmerkingen  

 
 
 
 

 


