Reglement
1. Begripsbepalingen
In deze reglementen wordt verstaan onder:
1a. Nederlandse Brassband Kampioenschappen afgekort NBK
De jaarlijkse concertwedstrijd(en) voor brassbands om het kampioenschap van
Nederland waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn.
1b. Stichting NBK (organisatie):
De stichting Nederlandse Brassband Kampioenschappen die de NBK organiseert in
dit reglement ook wel genoemd de organisatie.
1c. Brassband
Een orkestvorm bestaande uit koper- en slagwerkinstrumenten, waarbij het
meervoudig bezet zijn van de cornetsectie karakteristiek is en die door haar
specifieke samenstelling als brassband kan worden aangemerkt.

2. Organisatorische gegevens
De NBK worden georganiseerd door de Stichting NBK
Aan de NBK kan worden deelgenomen door brassbands uit Nederland door het uitvoeren
van het verplichte werk voor de divisie waarin men uitkomt/speelt. Er mogen geen
inspeel- of andere werken worden uitgevoerd.
De NBK zullen plaatsvinden in een door de organisatie aangewezen en geschikt bevonden
muziekcentrum. De organisatie behoudt zich het recht voor op grond van de aantallen
inschrijvingen voor deelname wedstrijddagen toe te voegen ofwel te laten vervallen.
Dag en dagdeel van optredens zullen enkele weken voor de kampioenschappen aan de
deelnemers worden verteld.
De volgorde van optreden wordt in elke divisie bepaald door een openbare loting. Iedere
deelnemer krijgt van de organisatie bericht over het tijdstip van loting. Van ieder orkest
dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn bij de loting. De uitkomst van de loting is
bindend.
De NBK vinden plaats in vijf divisies:
a. 4e divisie
b. 3e divisie
c. 2e divisie
d. 1e divisie
e. Kampioensdivisie

3. Verplichte werken
Voor ieder kampioenschap wordt voor elk van de 5 divisies door de organisatie, op advies
van de muziekadviescommissie van het Repertoire Informatie Centrum (het RIC) een
verplicht werk vastgesteld. Deze verplichte werken worden, 4 maand voor aanvang van
de betreffende NBK, bekend gemaakt. De verplichte werken zijn op hetzelfde moment
beschikbaar.
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4. Regels binnen de wedstrijdlocatie
a. Bands zijn als deelnemer gast op de NBK en de organisatie verwacht van hen
naleving van de normale regels van goed gedrag.
b. De door de organisatie aangebrachte vaantjes aan de lessenaars mag men onder
geen voorwaarde verwijderen. Bij niet naleving kan diskwalificatie het gevolg zijn.
c. De in gebruik gegeven kleedruimte dient men op te leveren, zoals deze ook is
aanvaard. Door elke band wordt een persoon/muzikant verantwoordelijk gesteld
voor nette oplevering. De desbetreffende band is aansprakelijk voor de eventuele
schade die tijdens het gebruik is ontstaan.

5. Beschikbaarheid Slagwerk
De organisatie verplicht iedere deelnemer het door de organisatie beschikbaar gestelde
slagwerkinstrumentarium te gebruiken. Het is noodzakelijk het kleinere slagwerk (snare
drum, tamboerijn, triangel, enz.) zelf mee te nemen.
De deelnemers worden voorafgaand aan de NBK via de mail en website www.enbk.nl op
de hoogte gesteld van het beschikbare slagwerk.

6. Voorwaarden inschrijving en deelname NBK
6.1
De deelnemende brassbands dienen te zijn aangesloten bij één van de bonden die is
aangesloten bij de Landelijke Muziekorganisatie, de KNMO.
De brassbands zijn verplicht deel te nemen in die divisie, waarin zij volgens de landelijk
erkende reglementen tot op de uiterste inschrijfdatum zijn geplaatst.
6.2
Voor de 4e, 3e en 2e divisie geldt:Indien men 3 maal achtereen kampioen is geworden
moet men uitkomen in een hogere divisie (of een jaartje overslaan).
Voor de 1ste divisie geldt: Indien men het afgelopen jaar kampioen is geworden mag men
(afwijkend ten opzichte van de landelijke reglementen) op de NBK uitkomen in de
kampioens divisie.
6.3
Uitsluitend brassbands met amateurstatus mogen aan de NBK deelnemen, mits men
heeft voldaan aan de landelijke reglementen van de KNMO
6.4
Een brassband kan zich inschrijven door het volledig ingevulde inschrijfformulier, te
vinden op de website, te sturen naar de wedstrijdorganisatie. Datum van sluiting voor
inschrijving wordt aangegeven op het inschrijfformulier.
De organisatie is bevoegd de inschrijftermijn te verlengen.
6.5
Voor deelname aan de NBK moet inschrijfgeld worden betaald.
Inschrijfgelden worden niet terugbetaald, behalve in bijzondere situaties, welke door de
organisatie zullen worden beoordeeld.
6.6
Deelnemende muzikanten hebben een deelnemers/toegangsbewijs nodig.
De deelnemersgelden voor elke brassband wordt vermeld op de website
De deelnemersgelden worden geïncasseerd via een eenmalige incasso.
Deelnemersgelden worden niet terugbetaald, behalve in bijzondere situaties, welke door
de organisatie zullen worden beoordeeld.

Reglement NBK

6.7
Door inschrijving voor de NBK onderwerpt de inschrijvende vereniging zich aan het voor
de NBK vastgestelde reglement.
6.8
Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

7. Jurering NBK
7.1
De deelnemende bands worden beoordeeld door een jury, bestaande uit 3 personen. Het
juryteam wordt geleid door één van hen die de rol van juryvoorzitter vervult.
7.2
Er zal door de jury beoordeeld worden vanuit een jurybox, waarbij de band voor de jury
niet zichtbaar is. Jurybeslissingen en beoordelingen zijn bindend en er kan niet over
worden gecorrespondeerd.

8. Puntentoekenning en prijzen
8.1
Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 100.
De jury beoordeelt de uitvoering van het werk en kent een totaal aantal punten toe.
Aan de hand van de behaalde puntentotalen wordt de uiteindelijke rangorde bepaald en
worden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt.
De punten worden toegekend in hele en/of halve getallen. De door de jury gegeven
schriftelijke commentaren met puntenscore, komen ter beschikking van het deelnemend
orkest na afloop van de wedstrijd.
Wanneer een band op de NBK minder dan 80 punten heeft behaald, dient men, alvorens
weer deel te kunnen nemen aan de NBK, opnieuw deel te nemen aan een
concertconcours van een landelijke organisatie en daar tenminste 80 punten te hebben
behaald.
8.2
De organisatie stelt wisselbekers en prijzen beschikbaar voor de winnaars.
Het orkest dat in zijn divisie het hoogste aantal punten behaalt, mag in dat jaar de titel
Nederlands Brassband Kampioen voeren.
8.3
De kampioen in de kampioensdivisie kan worden afgevaardigd naar de EBK
( Europese Brassband Kampioenschappen).

9. Rechten en aansprakelijkheid
Deelnemende orkesten kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte foto’s, gemaakte
audio-, video-opnames, livestreaming, cd-, dvd-producties, die al dan niet namens de
organisatie worden gemaakt tijdens de concertwedstrijden.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoek raken,
vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende
orkesten, musici en bezoekers van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.
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10.

Slotartikel

In geval van twijfel, besluit het bestuur van de Stichting NBK.
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