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Persbericht Mars- en Showwedstrijden 2015.  

 

Noorbeek, 6 juli 2015. 

 

Jubileum Mars- en Showwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid West 
Bij Harmonie Berggalm in Noorbeek. 

 
Harmonie Berggalm organiseert op zondag 6 september 2015 de 40

e
 Mars- en Showwedstrijden onder 

auspiciën van de Muziekfederatie Limburg Zuid West. 

Deze worden gehouden op het sportcomplex aan de Brigidastraat te Noorbeek. 

Voor de leden van de deelnemende verenigingen en bezoekers zijn parkeergelegenheden voorzien aan de ingang 

van het dorp komende vanaf Hoogcruts (aan de Bovenstraat).  Parkeren en toegang feestterrein zijn gratis.  

Vaste onderdelen zijn de optocht met defilé en de showwedstrijden op locatie. Alle deelnemers zijn uitgenodigd op 

het feestterrein een bewegende, muzikale show op te voeren met een maximale duur van 15 minuten. 

De totale beoordeling is in handen van jurylid Arnold Wensink. Daarnaast is er een  publieksjury.  

De winnaar ontvangt de wisselbeker van de gemeente Eijsden-Margraten. 

 

Dagindeling: 

14.30 uur: Parkeren deelnemende verenigingen op de parkeerweide aan de Bovenstraat. 

    

15.00 uur:  Vertrek optocht –in onderstaande volgorde- van alle federatieverenigingen en gastvereniging 

Schutterij St. Brigida Noorbeek, vanaf het sportcomplex aan de Brigidastraat; vervolgens via  

Brigidastraat, Vroelenstraat, 12
e
 Septemberlaan, St. Maartensweg, Schoolstraat, Paviljoenstraat, 

Pley, Dorpstraat, Vroelenstraat, Rubdelstraat, Brigidastraat terug naar het  sportcomplex. 

 

Aan de Brigidastraat  ligt  het feestterrein, waar de showwedstrijden zullen worden gehouden. 

Het defilé vindt plaats in de Dorpstraat. 

 

16.15 uur:  Aanvang showwedstrijden op feestterrein. 

Achtereenvolgens treden op  

 Harmoniecombinatie Berggalm/ St. Cecilia Noorbeek/’s-Gravenvoeren 

 Harmonie Concordia Margraten 

 Fanfare St. Blasius Cadier en Keer 

 Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer 

 Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid 

 Harmonie Amicitia Banholt  

 Harmonie Diligentia Eckelrade 

 Harmonie St. Laurentius Bemelen 

     

18.30 uur: Gezamenlijk slotoptreden onder leiding van dirigent Jan van den Bosch. 

  Uitgevoerd worden de mars Barcelona van Horst Schelcke en het Limburgs Volkslied. 

 

Na het officiële gedeelte en afsluiting vindt onder het genot van een hapje en een drankje nog een gezellig 

samenzijn plaats. De wedstrijd Turkije-Nederland in de aanloop naar het EK is op een scherm te volgen. 

         

Het bestuur van de Muziekfederatie Limburg Zuid West en de organiserende Harmonie Berggalm heten U van 

harte welkom. 

Tot ziens in Noorbeek. 

 

Meer info: Erwin Debie, 043-4574961, erwin.debie@home.nl   Website: www.harmonieberggalm.nl  
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