Percussie Xpo 2019
Evenementenhal Uzien Deerlijk
5 mei 2019 | vanaf 11 uur
Aan alle slagwerkgroepen, percussie-ensembles, trommelkorpsen,
showkorpsen, muziekacademies en pipebands in West-Vlaanderen
Op 5 mei 2019 wordt voor de derde keer een evenement georganiseerd rond alles wat met
slagwerk te maken heeft. Naast een beurs zullen er masterclasses drum en marimba (As
One), demonstraties tamboer-majoor, workshops en meetings plaats vinden. Met
foodtrucks, een bar en randanimatie kan je er een volledige dag vertoeven. Maar het
belangrijkste zijn de optredens van onze eigen verenigingen. Jullie kunnen actief deelnemen
door een optreden te verzorgen én indien gewenst kan je een stand van de vereniging
opstellen. Daarvoor geeft VLAMO West-Vlaanderen jullie voldoende ruimte om zelf in te
kleden. Dit kan gaan van foto – en beeldmateriaal, concertaankondigingen, flyers, … . We
voorzien voor elke standhouder een tafel en stoelen.
De ruimte om marcherend en stilstaand op te treden is 18 x 32 meter. Marcheer je niet dan
kan er in orkestvorm opgetreden worden op het podium.
De deelnemende verenigingen krijgen volgende vergoeding: € 250 én terugbetaling vervoer
(busonkost met een maximum van € 400 of € 175 met wagens). Wie enkel met een stand
komt ontvangt geen vergoeding.
Dit alles wordt aangeboden door VLAMO West-Vlaanderen met de bedoeling een platform
te creëren voor de discipline ‘drupershopi’ (drum-percussie-showkorpsen en pipers) en is
geheel gratis.
Na de deadline van onderstaande inschrijvingsdatum gaan we over tot het opmaken van het
programma en houden we jullie op de hoogte van de dagindeling. Bij te veel inschrijvingen
zien we ons genoodzaakt de volgorde van inschrijving te hanteren.
Volgende gegevens vóór 1 januari 2019 naar het trefpunt mailen:

- Naam vereniging/groep:
- Aantal leden:
- Zal een stand plaatsen en een optreden verzorgen: ja/nee
- Zal een marcherend (+ stilstaand) optreden verzorgen: ja/nee
- Zal een stilstaand optreden op het podium verzorgen: ja/nee
- Zal een stand plaatsen en geen optreden verzorgen: ja/nee
- Zal met de vereniging aanwezig zijn op de beurs zonder stand en zonder
optreden maar zal wel de masterclasses en workshops volgen: ja/nee
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