REGLEMENT ZANGERSFESTIVAL
Algemeen
Dit reglement is samengesteld voor door bij onze vereniging aangesloten mannenkoren te
organiseren zangersfestivals. Het onderscheidt zich van het Reglement Nationale en Regionale
Concoursen ( opgesteld door het Kon. Ned. Zangersverbond) o.a. doordat er in een
zangersfestival geen competitie-element aanwezig is. De doelstelling van dit reglement is meer
gericht op het verstrekken van een besloten beoordeling van het deelnemende koor door een
deskundige beoordelaar alsmede het versterken van de onderlinge sociale- en zakelijke
contacten tussen de deelnemende koren.
Organisatie
Artikel 1
01.1 De verantwoordelijkheid voor de organisatie van een zangersfestival berust bij het bestuur
van de KNZV
Vereniging Midden Nederland, hierna te noemen KNZV-VMN.
01.2 De KNZV-VMN kan een koor uit haar ledenbestand verzoeken de organisatie van een
zangersfestival op
zich te nemen. Is het koor daartoe bereid dan verstrekt de KNZV- VMN een opdracht aan
dit koor om het
zangersfestival te organiseren. Het organiserende koor benoemt een organisatiecommissie
waarin ook de
KNZV-VMN vertegenwoordigd moet zijn.
01.3 De vertegenwoordiger(s) van de KNZV-VMN zal/zullen tijdens de bestuurs- vergaderingen
van de KNZVVMN mondeling of schriftelijk verslag uitbrengen over de voortgang van de organisatie van
het zangersfestival sinds de laatste bestuursvergadering.
Uitnodiging koren
Artikel 2
02.1 De KNZV-VMN nodigt alle koren aangesloten bij de KNZV-VMN schriftelijk uit om
eventueel deel te nemen
aan het zangersfestival.
02.2 In het kader van samenwerking met andere KNZV Verenigingen kunnen door de KNZVVMN ook koren
van andere KNZV Verenigingen worden uitgenodigd.
Aantal deelnemende koren
Artikel 3
03.1 Aan het Zangersfestival dienen tenminste 5 koren deel te nemen.
03.2 Uit de aanmeldingen zal d.m.v. selectie en/of loting door de organisatiecommissie worden
bepaald welke
koren mogen deelnemen.
03.3 Er wordt een "reserve" koor geselecteerd. Indien gewenst wordt dat dit "reservekoor” ook
aan het
zangersfestival deelneemt zal dit z.s.m., doch uiterlijk 6 weken voor de datum van het
zangersfestival, aan
het betreffende koor en de andere reeds geselecteerde koren worden bekend gemaakt.

Muzikale eisen
Artikel 4
04.1 De KNZV-VMN legt in een separaat stuk de muzikale eisen vast, die voor het betreffende
zangersfestival
zullen gelden. Dit document wordt dus voor ieder zangersfestival opnieuw vastgesteld.
04.2 De muzikale eisen kunnen op voorspraak van de organisatiecommissie tijdens de
voorbereidingen doch niet
later dan 5 maanden voorafgaand aan het zangersfestival zo nodig worden aangepast.
Selectie van koren
Artikel 5
05.1 Alle koren die zich hebben aangemeld ontvangen van de KNZV-VMN een overzicht van de
koren die zijn
geselecteerd. De geselecteerde koren ontvangen de voor het zangersfestival vastgestelde
muzikale eisen en
een formulier voor het opgeven van de te zingen werken.
Beoordelaar
Artikel 6
06.1 De KNZV-VMN zal één beoordelaar uitnodigen, bij voorkeur van buiten KNZV-VMN.
06.2 De kosten van de beoordelaar komen voor rekening van het bestuur van de KNZV-VMN.
06.3 De beoordelaar en de hem toegevoegde festivalsecretaris rapporteren via de secretaris van
de KNZV-VMN.
Tijdsduur per optreden
Artikel 7
07.1 Een deelnemend koor mag maximaal 20 minuten optreden. Het organiserende koor zingt in
principe als laatste.
07.2 Teneinde dubbelingen in het repertoire zoveel mogelijk te voorkomen wordt aan de
deelnemende koren gevraagd ook een "reserve muziekstuk” op te geven waarvan de uitvoering
mogelijk in de plaats komt van een ander opgegeven werk.
07.3 De organisatiecommissie bepaalt in samenwerking met de door de KNZV-VMN aange
stelde beoordelaar ( zie art. 6) of de uit te voeren werken voldoen aan de voor het zangersfestival
vastgestelde criteria.
Melding en repertoirekeuze
Artikel 8
08.1 De deelnemende koren sturen het in artikel 5 genoemde opgavenformulier uiterlijk 4
maanden voorafgaand aan de datum van het zangersfestival aan het secretariaat van de
organisatiecommissie. De organisatiecommissie neemt uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het
zangersfestival een beslissing over het uit te voeren repertoire.
08.2 Binnen 2 weken na ontvangst van het bericht van de organisatiecommissie waarin de
definitieve keuze voor het repertoire gemaakt is, dienen originele partituren in twee-voud
gezonden te worden aan het secretariaat van de organisatiecommissie. Het secretariaat stuurt
deze partituren door naar de beoordelaar.
Begroting en verantwoording
Artikel 9

09.1 De organisatiecommissie stelt een begroting op voor het zangersfestival. Deze begroting
dient sluitend te zijn en goedgekeurd te worden door de KNZV-VMN.
09.2 De organisatiecommissie zal uiterlijk 2 maanden na afloop van het zangersfestival een
financieel overzicht en een (inhoudelijk) verslag over het verloop van het zangers-festival
indienen bij de secretaris van de KNZV-VMN.
Kostendekking
Artikel 10
10.1 Het staat het organiserende koor vrij kostendekkende activiteiten te ontplooien ter bestrijding
van de kosten.
Subsidies
Artikel 11
11.1.1 De organisatiecommissie zal i.o.m. de KNZV-VMN de mogelijkheden van subsidies
onderzoeken en tijdig
aanvragen.
Inschrijfgeld en andere bijdragen
Artikel 12
12.1 De deelnemende koren betalen aan het KNZV-VMN een inschrijfgeld van € 50,00 per koor.
Alle eigen kosten van de deelnemende koren (zoals dirigent, vervoer, begeleiding en dergelijke)
zijn voor rekening van het deelnemende koor.
12.2 Indien een koor dat zich heeft aangemeld en geselecteerd is zich in een later stadium van
deelname aan een zangersfestival terugtrekt, wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven, tenzij
overmacht kan worden aangetoond, dit ter beoordeling van de KNZV-VMN.
12.3 Het organiserende koor ontvangt van de KNZV-VMN een nog nader vast te stellen
financiële bijdrage alsmede de inschrijfgelden van de deelnemende koren en de te ontvangen
subsidies.
Teruggeven van de organisatie
Artikel 13
13.1 Indien het organiserende koor mocht besluiten de opdracht voor de organisatie van een
zangersfestival terug te geven aan de KNZV-VMN, worden de door dit koor gemaakte kosten
vergoed tot een maximum van € 50,- per deelnemend koor. Maar dit slechts alleen indien
overmacht kan worden aangetoond. Dit geheel ter beoordeling van de KNZV-VMN, met als
uitgangspunt de begroting zoals genoemd in artikel 9 van dit Reglement. Tevens vervallen alle
verdere financiële toezeggingen en subsidies.
Eventueel verstrekte voorschotten dienen binnen 2 maanden te zijn teruggestort in de kas
van KNZV-VMN.
13.2 De deelnemende koren kunnen bij annulering van het zangersfestival geen
aanspraak maken op restitutie van et inschrijfgeld en andere door de koren gemaakte
kosten m.b.t. het zangersfestival.
Bijzondere kosten (Kosten van gezelschappen e.d. ter opluistering)
Artikel 14
14.1 Indien het organiserende koor externe muziekgezelschappen, koren, solisten e.d. uitnodigt
ter opluistering van het zangersfestival of ter verhoging van de kwaliteit, zijn de kosten hiervan voor
rekening van het

organiserende koor. Deze kosten worden dus niet door de KNZV-VMN vergoed.
Locatie en benodigdheden
Artikel 15
15.1 De organisatiecommissie dient zorg te dragen voor een ook in akoestische zin geschikte
concertruimte,
evenals voor een gestemde piano of vleugel en een koorpodium waar ook het grootste
deelnemende koor
op kan staan.
15.2 Ten behoeve van de beoordelaar en de toegevoegde secretaris dienen op
een daarvoor geschikte locatie
twee stoelen, een tafel, twee electrische aansluitingen en een leeslampje beschikbaar
gesteld te worden.
15.3 Geluidsversterking in akoestisch minder geslaagde ruimten zoals b.v. aula’s of sporthallen
is, anders dan
via een spreekmicrofoon, niet toegestaan.
Inzingen
Artikel 16
16.1 De organisatiecommissie draagt er via de organiserende vereniging zorg voor, dat
deelnemende koren de
mogelijkheid krijgen om in te zingen. Het stelt hiervoor voldoende aparte ruimten
beschikbaar en maakt in
combinatie met de planning van het optreden van de koren een tijdsindeling.
Toegangsprijs
Artikel 17
17.1 Deelnemende koorleden en bestuursleden van de KNZV-VMN hebben vrij toegang tot het
zangersfestival. Belangstellenden betalen een door de organisatiecommissie vast te stellen
toegangsprijs.
Beoordeling
Artikel 18
18.1 Aan het slot van een zangersfestival zal de beoordelaar mondeling een algemene indruk
geven over de kwaliteit van de uitgevoerde zang.
18.2 Binnen een maand na de datum van het zangersfestival ontvangen de koren via de KNZVVMN een door de beoordelaar opgestelde schriftelijke beoordeling.
Programmaboekje en affiches
Artikel 19
19.1 Op affiches en op de omslag van het programmaboekje zal het logo van de KNZV-VMN
worden weergegeven op een goed in het oog springende wijze.
19.2 Op één der eerste pagina’s van het programmaboekje zal een voorwoord door of ( in
overleg namens) de voorzitter van de KNZV-VMN worden geplaatst.
Eindbeslissing
Artikel 20

20.1.a
VMN.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNZV-

Goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de KNZV-Vereniging
Midden Nederland, in vergadering bijeen te Westervoort op 19 november 2011.

