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BLOW! by WMC Kerkrade gaat naar 3 tot en met 5 september 
 
Het festival BLOW! by WMC Kerkrade wordt verplaatst naar het eerste weekend van 
september. Het blaasmuziekfestival, georganiseerd door het Wereld Muziek Concours 
(WMC), was aanvankelijk gepland op 8 t/m 11 juli, maar de organisatie acht de kans in 
september groter dat BLOW! plaats kan vinden met minder of geen coronabeperkingen.  
 
,,We gaan ervanuit meer kans te hebben op een volwaardig festival in september,” zegt 
Björn Bus, artistiek leider van de organisatie. ,,We willen van BLOW! echt een feestje maken. 
We hebben bijna anderhalf jaar binnen gezeten en verlangen naar livemuziek en 
gezelligheid. BLOW! vormt voor Kerkrade en de regio tevens de klinkende opmaat naar het 
Wereld Muziek Concours in 2022. Er breekt nu hopelijk een periode aan waar wél muziek in 
zit.” Komende maanden maakt BLOW! de line-up van het festival bekend.    
 
BLOW! to Woodstock 
Onderdeel van het festival is BLOW! to Woodstock: een wedstrijd voor bands met blazers die 
in 2020 voor de eerste keer werd georganiseerd. De festivalorganisatie koos uit meer dan 
twintig inzendingen tien bands die doorgaan naar de halve finale. Vanaf donderdag 22 april 
kunnen mensen stemmen op hun favoriete deelnemer. De publiekstemmen en een vakjury 
bepalen samen welke vijf bands er op zaterdag 4 september in de finale staan. Inmiddels zijn 
er zo’n 2.000 stemmen uitgebracht. De eerste prijs is een plek op het podium van het festival 
Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk. De top drie van de wedstrijd krijgt tevens een plek in 
de line-up van WMC in 2022.  
 
BLOW! by WMC 
In 2019 introduceerde de organisatie van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade een 
nieuw, blaasmuziekfestival onder de naam BLOW! by WMC. In 2020 werd een aangepaste 
editie van het festival online uitgezonden vanuit Music Dome in Kerkrade. De stream trok 
zo’n 3.000 kijkers.  
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