REGELS EN AANWIJZINGEN voor de MUZIEKKORPSEN

Stichting Bloemencorso Winkel doet er alles aan op de om de optocht goed te laten verlopen. De optocht
is namelijk ons visitekaartje. Daarom vragen wij aan u om onderstaande goed door te lezen.
Wilt u als contactpersoon van de muziekkorps, onderstaande doorgeven aan alle groepsleden van uw
muziekkorps?
BELANGRIJKE TIJDEN OPTOCHT
•

•

•
•

12.00 uur: de muziekkorpsen zijn aanwezig in de aangewezen kleed-accommodatie. De
aangewezen kleed-accommodatie is u bekend door middel van de bevestigingsbrief die u
toegestuurd is.
12.45 uur: de muziekkorpsen staan opgesteld in de Bosstraat. De naam van uw muziekkorps
staat op de weg geschreven. Voor vragen kunt u terecht bij de Corsobegeleiders, herkenbaar aan
de oranje bodywarmer.
13.00 uur: start van de optocht.
15.30 – 16.00 uur: einde van de optocht. De muzikanten gaan weer naar hun aangewezen kleedaccommodatie. Daar kan het optreden door middel van een evaluatiegesprek tussen de
begeleiders van de muziekkorpsen en met de contactpersoon van de muziek van het corsobestuur
plaatsvinden.

TIJDENS DE OPTOCHT
•

•
•
•
•
•

Dwarsstrepen: de doorgetrokken streep is voorzien van dwarsstrepen. Houd deze strepen bij het
lopen zoveel mogelijk aan; zodra de optocht stil komt te staan ga dan met je groep op de
eerstkomende dwarsstreep staan. Dit voorkomt het “harmonica effect”, bovendien gaat het publiek
bij te grote onderlinge afstand, tussen de wagens door lopen. Blijf niet onnodig stilstaan, anders
staat de hele optocht stil.
De begeleiders van de corsowagens zorgen dat u voldoende ruimte krijgt voor uw show maar..
houdt u alstublieft rekening met de corsowagens. Er is heel veel tijd en energie gestopt in het
maken van de wagens en zij zijn er zuinig op! Raak en/of beschadig de wagens niet!
Blijf niet onnodig stilstaan, anders staat de hele optocht stil.
Er zal géén pauze gehouden worden.
Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens de optocht is niet toegestaan.
De aanwijzingen van de Corsobegeleiders, te herkennen aan de oranje bodywarmers van het
Corso, dienen altijd opgevolgd te worden! De Corsobegeleiders communiceren met het bestuur,
speaker en wagens. Zij lossen calamiteiten op en dragen zorg voor een goede optocht.

NA DE OPTOCHT
•

Indien u het dorp tijdelijk wilt verlaten, vraag bij een entreepost om een stempel zodat je weer vrij
naar binnen kunt gaan.

Kijk regelmatig op: www.bloemencorsowinkel.nl .

HET BESTUUR VAN STICHTING BLOEMENCORSO WINKEL WENST U VEEL SUCCES MET UW
SHOW EN OOK HEEL VEEL KIJKPLEZIER!
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