
 
De MGD Award 
 
MGD gaat met ingang van 2022 de MGD Award uitreiken. De MGD wil innovatie en creativiteit in onze 
sector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende 
ontwikkelingen, mooie samenwerkingen met andere disciplines, vernieuwende projecten of 
bijzondere activiteiten in de breedste zin van het woord komen in aanmerking voor de MGD Award.  
De MGD stelt hiervoor voor de winnaar beschikbaar een prachtige bokaal en € 250 voor de aanschaf 
van bijvoorbeeld een muziekstuk. Indien de winnende vereniging dit op prijs stelt, dan mag de winnaar 
het jaar erop het MGD congres afsluiten met een optreden. 
Alle geledingen binnen de MGD worden uitgedaagd om deel te nemen aan de MGD Award. Bij de 
toekenning van de prijs vinden we het belangrijk dat het project door publiek en muzikanten/ 
uitvoerenden breed gedragen wordt in de lokale en/of provinciale gemeenschap. Tevens wordt er 
gekeken naar de interactie en communicatie van de activiteit. 
 
De MGD Award zal worden uitgereikt tijdens het MGD Congres dat we in 2022 voor de eerste keer 
gaan organiseren. Aanmelden van projecten voor de MGD Award voor deze allereerste editie kan tot              
1 april 2022. Hierna kunnen projecten doorlopend worden aangemeld. Op het moment dat de 
jurybijeenkomst plaatsvindt worden alle projecten die op dat moment aangemeld zijn voor de Award 
van dat jaar meegenomen. Projecten die na het juryberaad zijn aangemeld worden meegenomen voor 
de Award van het volgende jaar. De datum van het juryberaad zal op onze website worden vermeld. 
De jury kiest vervolgens uit de inzendingen maximaal 3 genomineerden. Tijdens het MGD Congres 
zullen deze genomineerden hun inzending presenteren aan de aanwezigen, waarna deze aanwezigen 
gaan stemmen op de genomineerde inzendingen. De winnaar krijgt de MGD Award. 
 
Voor deze eerste editie van de MGD Award kunnen projecten worden aangemeld die zijn opgezet en 
uitgevoerd in de bijzondere coronajaren 2020 en 2021. Een tijd waarin verenigingen bovenal 
vindingrijk en flexibel moesten zijn vanwege alle maatregelen. We zijn benieuwd naar hoe jullie 
initiatieven hebben uitgezet om bijvoorbeeld leden te binden en publiek betrokken te houden in deze 
moeilijke tijd. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen. 
 
Reglement MGD Award 
Wie: Alle geledingen van verenigingen die zijn aangesloten bij de MGD. 
Wanneer: Aanmelding/voorstel van projecten kan tot 1 april 2022. 
Beoordeling: Door maximaal 5 juryleden: 

• 2 leden van het bestuur van de MGD 

• 3 artistieke mensen uit de sector, waarvan minimaal één met visuele focus 
Prijzen: Hoofdprijs: een prachtige bokaal en € 250.  
 Tweede prijs en derde prijs: een genomineerden-bokaal 
Procedure: Alle inzendingen worden besproken en gewogen. De jury zal de projecten 

beoordelen op basis van de beschikbare informatie. De jury kan besluiten  
projecten voor de uitreiking te bezoeken en in de praktijk te bekijken. 

Uitslag: De MGD Award 2022 wordt uitgereikt tijdens het MGD Congres op 14 mei 2022. 
 
Je project aanmelden? Dit kan via het formulier op onze website: www.mgdonline.nl/mgd-award. 
Het project dient voldoende duidelijk beschreven te zijn. Tevens ontvangt de jury graag het promotie-
materiaal (posters, filmpjes, etc) dat de vereniging gebruikt om het project onder de aandacht te 
brengen. Beeldmateriaal van de eigenlijke uitvoering van het project zal door de MGD gepubliceerd 
worden op haar website na de uitreiking van de Award. Dit mag in een later stadium worden 
toegestuurd. 

http://www.mgdonline.nl/mgd-award

