Nieuwsbrief Maart 2010
Maandelijkse nieuwsbrief rondom het NK Jeugd en Taptoe Zeeland 2010

Laatste ontwikkelingen
“....Locatie bekend, deelnemerslijst bekend, jury-team
geformeerd, speaker etc...”
Het NK Jeugd 2010 zal plaatsvinden op de vertrouwde locatie sportpark Irislaan te Vlissingen.
Het sportpark werd het afgelopen jaar gerenoveerd en
heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Het (hinderlijke)
hekwerk voor de tribunes is verwijderd en er werd een
nieuwe overdekte tribune geplaatst, alsmede extra
staanplaatsen.
De landelijke muziekorganisaties hebben inmiddels het
juryteam gepresenteerd en de Stichting NJF hoopt binnen
afzienbare termijn de draaiboeken verzendklaar te maken.
Het evenement telt 12 optredens van korpsen uit het
gehele land. Er zal gestart worden om 12.30 uur en rond
17.30 uur zal de grootse finale plaatsvinden waar de
winnaars bekend worden gemaakt.
De presentatie van het NK Jeugd 2010 en Taptoe Zeeland
2010 is in handen van de bekende WMC speaker Jo
Weerts.

Bandparade by the Sea
Grootse parade trekt over de boulevard en door het
centrum van Vlissingen...
In de middaguren zal ter gelegenheid van 15 jaar NJF een
grootse parade 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 vele
old-timers en de seniorenkorpsen K&G Leiden, Advendo
Sneek, Juliana Middelburg, DVS Katwijk en diverse
jeugdorkesten welke deze dag aan het NK Jeugd zullen
deelnemen, nemen het muzikale gedeelte voor hun

Wilt u uw korps presenteren aan een breed publiek, dan is dit
uw kans. Interesse tot deelname, reageer dan snel en meldt
u aan via bandparade@zeelandnet.nl

rekening.

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

Taptoe Zeeland 2010, wij stellen u voor aan ...............
Als eerste deelnemer aan de Taptoe Zeeland 2010 stellen
wij u voor aan de Marchingband van de Chr. Drum- en
Showfanfare Door Vriendschap Sterk uit Katwijk. Dit alom
geprezen en gewaardeerde korps behoort tot de absolute
top van de showbandwereld en wist op het WMC 2009 dit
nogmaals te bevestigen.
DVS Katwijk zal in de middaguren medewerking verlenen
aan de Bandparade by the Sea en op de Taptoe Zeeland
twee shows presenteren. Als 1e show de nieuwe Musical
show vol met bekende tunes uit de musicalwereld. Hierna
is het de beurt aan hun show Air waar DVS tijdens het
WMC de harten van het in grote getale aanwezige publiek
wist te "stelen". Kortom een top attractie op een
top-evenement.
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.

