
  

  

Nieuwsbrief April 2010 

  
Maandelijkse nieuwsbrief rondom het NK Jeugd en Taptoe Zeeland 2010 

  
 Voorverkoop NK Jeugd en Taptoe Zeeland 2010 van start op 1 mei a.s.: 

 
  
Op 1 mei a.s. zal de voorverkoop starten van het NK Jeugd en de Taptoe Zeeland 2010. Het sportpark Irislaan zal beschikken 
over ruim 450 overdekte tribunezitplaatsen en zo'n 550 extra onoverdekte tribunezitplaatsen. Ook staanplaatsen zijn 
voorhanden. 
  
De entree voor het NK Jeugd bedraagt 5,00 euro p.p.  
De entree voor de Taptoe Zeeland bedraagt eveneens 5,00 p.p.  
Kinderen t/m 10 jaar hebben gratis toegang tot een onoverdekte tribunezitplaats.  
Voor een overdekte tribunezitplaats geldt eveneens een entreeprijs van 5,00 voor kinderen t/m 10 jaar. 

  

Voor kaartverkoop bezoekt u de website www.nationaaljeugdfestival.nl.  
De eerste 400 kopers krijgen een gegarandeerde overdekte tribunezitplaats.  

  

http://www.nationaaljeugdfestival.nl/


Bandparade by the Sea 

 

Voor meer info over de parade, reageer naar 
bandparade@zeelandnet.nl  

Grootse parade trekt over de boulevard en door 
het centrum van Vlissingen...aanvang 14.00 uur 
 
In de middaguren zal ter gelegenheid van 15 jaar 
NJF een grootse streetparade plaatsvinden over de 
prachtige boulevard van het Zeeuwse Vlissingen. 
Onder toeziend oog van Admiraal Michiel de Ruijter 
trekken vele korpsen over de Vlissingse boulevard 
richting Bellamypark en als eindpunt het Vlissingse 
stadhuisplein.  

Aan deze parade wordt medewerking verleend door 
zo'n 30-tal old-timers en de seniorenkorpsen K&G 
Leiden, Advendo Sneek, Juliana Middelburg, DVS 
Katwijk, Showband "Sas van Gent" en de 
jeugdorkesten Jeugd Deltaband Vlissingen, Chr. 
Muziek- en Showband "Bernhard" Amersfoort, Junior 
Drumcorps Johan Friso Middelburg, de 
Jeugdshowband JFB Den Haag en de Jeugd 
Rijnmondband uit Schiedam, nemen het muzikale 
gedeelte voor hun rekening. 

Accreditatieformulieren voor perskaarten verkrijgbaar 

   

   

   

   

   

   

   

Wij willen u vragen de formulieren 
volledig  
ingevuld, samen met een digitale pasfoto met een minimale grootte van 
300 DPI 
te mailen aan info@nationaaljeugdfestival.nl t.a.v. de werkgroep Pers 
en Publiciteit.  
Na ontvangst krijgt u binnen 14 dagen bericht of uw accreditatie is 
goedgekeurd.   

Voor mediavertegenwoordigers is het mogelijk een 
perskaart te bemachtigen voor het NK Jeugd en/of 
een perskaart voor de Taptoe Zeeland.  
Wenst u hiervoor in aanmerking te komen, down- 
load dan via onderstaande links het/de accreditatie- 
formulieren, vul deze in en retourneer deze vóór 10 
mei aanstaande aan info@nationaaljeugdfestival.nl  
te retourneren. 
  
Voorwaarden: 
- Van geaccrediteerde journalisten wordt verwacht 
   dat zij verslag doen van het evenement in de  
   media waarvoor zij werkzaam zijn. 
- Journalisten kunnen worden gevraagd om hun 
   perskaart en moeten die tonen om toegang te 
   krijgen tot de wedstrijdlocaties.  
   Zonder perskaart heeft u geen toegang. 
- De toegang geldt voor de gehele wedstrijdlocatie, 
  uitgezonderd de jurykamers. 
  
Download formulier: Perskaart NKW Jeugd 
Download formulier: Perskaart Taptoe Zeeland 

mailto:bandparade@zeelandnet.nl
mailto:info@nationaaljeugdfestival.nl
mailto:info@nationaaljeugdfestival.nl
http://nationaaljeugdfestival.nl/accreditatie/Accreditatieformulier%20Perskaarten%20NK%20Jeugd%202010.doc
http://nationaaljeugdfestival.nl/accreditatie/Accreditatieformulier%20Perskaarten%20Taptoe%20Zeeland%202010.doc


  
  

 

Op het Wereld Muziek Concours bewezen zij  in juli wederom aan te top 
te horen: Advendo veroverde de wereldtitel op de Marsparade! 

  

Taptoe Zeeland 2010, wij stellen u voor aan 
...............  

Als tweede deelnemer aan de Taptoe Zeeland  
stellen wij u voor aan de Drum- en Showfanfare 
Advendo uit het Friese Sneek. 
De Drum- en Showfanfare Advendo staat bekend als 
een vooruitstrevend en vernieuwend korps. Advendo 
is een graag geziene gast op taptoes, streetparades 
en corso’s. Ieder jaar brengen ze een geheel nieuwe 
show met daarin verrassende en vernieuwende 
elementen, complexe choreografieën en muzikale 
contrasten. De showeffecten worden versterkt door 
de opvallende uniformering die altijd in de kleuren 
zwart/wit is uitgevoerd.   

Advendo heeft nagenoeg overal in Nederland 
opgetreden, maar is ook regelmatig in het buitenland 
te bewonderen. Zo heeft men in o.a. België, 
Frankrijk, Zweden, Duitsland, Italië, Malta, Turkije, 
Canada, USA en Engeland al kennis gemaakt met 
een showoptreden van Advendo. 

Dit jaar brengt Advendo Sneek u “ Elements of 
Time”, een show met de mooiste choreografieën en 
de beste muziek uit de afgelopen vier jaar.  

“Elements of Time”is tevens de naam  van de nieuwe 
CD. De tijdselementen in de muziek maken dat deze 
tot leven komt, dat muziek een ziel krijgt.  

Zorg dat u erbij bent en noteer zaterdag 5 juni a.s. nu 
reeds in uw agenda! 

   
Reageren? info@nationaaljeugdfestival.nl 

  

  

 

  

Deze nieuwsbrief verschijnt ook de komende maanden en informeert u over de ontwikkelingen van het Nederlands Kampioenschap voor Jeugdkorpsen, Bandparade by the Sea en de 

Taptoe Zeeland op zaterdag 5 juni 2010 te Vlissingen. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer  

te ontvangen, zend u dan een e-mail met uw adres en e-mail gegevens aan info@nationaaljeugdfestival.nl o.v.v. annulering nieuwsbrief. 
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