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                      DEELNEMERS 

 
 Showband Irene (Nederland) 
 
 
Irene heeft in de afgelopen jaren haar eigen stijl ontwikkeld. De 
Showband IRENE bestaat uit relatief jonge leden. Dat geeft de 
showinstructie de mogelijkheid een fysiek zware en dynamische show te 
schrijven. Juist dit aspect typeert deze band van de Veluwe. 
Showband IRENE bestaat uit 44 muzikanten. 
  
Vorig jaar won deze band het Open Europese Show Kampioenschap in 
het Duitse Rastede. In de week erna trad Showband Irene op in Modena 
in Italië waar een mooie 3e plaats veroverd werd in een internationaal 
wedstrijdveld. 
  

De show van 2017 neemt je mee naar dromenland. Daar komen alle emoties die je in je slaap beleeft, 
voorbij. Met deze show gaat de band naar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. 
  
 
 

Trompeter Showkorps Leinegarde (Duitsland) 
 

“Alles onder één hoed” – dit 
zou een goede reclameslogan 
zijn voor dit Showorkest uit 
Duitsland. 
Trompeter – Showcorps 
Leinegarde kenmerkt zich al 
ruim 50 jaar door zijn 
muzikale diversiteit, 
bijzondere uniformering en 
choreografie. Ze verzorgen 
zowel klassieke concerten, 
alsmede Streetparades en 
showoptredens, kortom 
Leinegarde is een veelzijdig 
showorkest. 
In Duitsland is het korps een 

graag geziene gast bij concerten, optochten, muziekparades en Taptoe‘s.  Ook internationaal timmert 
het orkest flink aan de weg en heeft inmiddels al vele succesvolle optredens verzorgt in o.a. 
Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. 
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Musikkapelle SIPACHZELL (Oostenrijk) 

 
 

139 jaar geleden werd de Muziekkapel 
SIPACHZELL opgericht door 
burgemeester Josef  Innermair. 
Dirigent, organist en schoolmeester 
Franz Feyrer van toen, nam de taak op 
zich om een groot aantal mensen op te 
leiden voor blaasmuziek.  Niet veel later 
werd de Muziekkapel SIPACHZELL een 
vaste component bij de vele festiviteiten. 
In 2000 nam ze deel aan het 21ste 
Oostenrijkse brass muziekfestival in 
Wenen. Samen met de 
muziekverenigingen Krenglbach en 
Neukirchen behaalden zij het hoogste 

niveau (niveau E). 
Gemotiveerd door dit succes deden zij mee aan het Bezirksmusikfest nach Weißkirchen op 24 juni 2001 en 

werden kampioen met 97,5% punten. 

Momenteel bestaat het korps uit ongeveer 66 muzikanten. 

 

Show- Marching- en Concertband Flora Band (Nederland) 

 
Show- Marching- en Concertband 
Flora Band werd opgericht op 1 
augustus 1968 en  mag zich tot de 
internationale top rekenen. Dit blijkt 
onder andere uit hun meer dan 
uitstekende prestaties op het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade, maar 
ook uit de drukke agenda. De Flora 
Band is namelijk in hun stijl, 
muziekkeuze wat betreft show en 
mars, uniform en uitstraling de meest 
Engelse onder de Nederlandse show- 
en marchingbands. De Flora Band gaat 
uit van een brassband bezetting. 
 
De geschiedenis van Flora Band kent teveel hoogtepunten om hier op te sommen. Feit is wel dat de 
Flora Band bekend staat om hun fantastische agenda; taptoe Breda, nationale taptoe in Ahoy en diverse 
jaarlijks terugkerende buitenlandse trips zijn hier het bewijs van. 
 


