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Het zijn bizarre tijden. Het 
Coronavirus houdt ons al 
vanaf maart 2020 in haar 
greep. 
Evenementen werden 
afgelast, repetities werden 
stopgezet en na een korte 
opleving na de vakantie 
werd repeteren opnieuw 

MGD-Bestuurlijk  - ALV 2021 

Helaas kon de Algemene 
Ledenvergadering van de 
MGD in 2020 niet 
doorgaan. 
Wij kunnen u meedelen 
dat deze leden-
vergadering nu gepland 
staat op 29 maart 2021. 
Noteer alvast deze datum 
in uw agenda. 
We hebben als spreker 
uitgenodigd dhr. Erik 

onmogelijk. Vergaderen 
moest digitaal en elkaar 
ontmoeten, maar even 
niet. Het raakt niet alleen 
onze sector maar de hele 
samenleving. 
 
Dit jaar zullen er zeker 
geen (muziek) 

evenementen meer plaats 
vinden, schatten wij in. 
Wij bereiden ons voor op 
activiteiten in 2021 en 
willen u daarvan graag in 
kennis stellen. Daarnaast 
leek het ons goed om iets 
van ons te laten horen en 
perspectief te bieden. 

Jansen, bekend als 
dirigent en jurylid. Hij komt 
naar ons in zijn functie als 
directeur van FEMU. Er 
leven bij muziekvereni-
gingen veel vragen op het 
gebied van auteurs-
rechten. Wat is FEMU, 
waarom moeten wij ervoor 
betalen, wat mag allemaal 
wel en wat mag er niet, 
enzovoort. 

Veel bestuursleden vinden 
alle regelgeving nogal 
verwarrend en denken er 
met een bijdrage aan 
BUMA wel te zijn. Het kan 
u veel geld besparen als 
op de hoogte bent en 
daarom onze oproep om 
op 29 maart naar onze 
ALV te komen.  
Uitnodiging volgt ! 

 Lees verderop blz 2   

MGD zoekt TALENT 

    
Op zaterdag 17 april 2021 wordt het 
MGD-Talentenkampioenschap 
gehouden in  
Theater De Winsinghhof te Roden. 
Het kampioenschap is toegankelijk 
voor muzikanten van alle leeftijden. 
Je kunt meedoen als solist of met 
een ensemble van maximaal 8 
personen. Je kunt meedoen op je 
eigen niveau (jeugddivisie of 1e tot 
5e divisie).   

Lees verderop blz 2 
  

BLOAZEN BLIKSEM 

    Jeugd inspiratiedag  
Dit evenement staat gepland op zaterdag 
11 september 2021. Op deze dag staat 
onze jeugdige muzikant centraal. 
Nadat we dit evenement een aantal jaren 
hebben georganiseerd in Warffum gaan we  
in 2021 dit evenement in de provincie 
Drenthe organiseren. Op dit moment zijn 
we nog op zoek naar een geschikte locatie 
 

  Lees verderop blz 2  
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MGD zoekt talent 
Winsinghhof Roden 

2019.” 

We schreven voor de zomer 
een enquête uit waarin we 
vroegen naar activiteiten bij 
uw vereniging en tegen welke 
problemen u op liep. De 
respons op deze enquête 
was minimaal maar uit de 
antwoorden leiden we af dat 
ten tijde van de enquête de 
problemen nog wel 
meevielen.  De contacten 
met de gemeentebesturen 
waren in het algemeen goed 
te noemen.   

MGD Bestuurlijk  - Enquête vervolg van blz 1 

 

Je kunt je plaatsen op een van de volgende manieren: 

- Door een voorronde te winnen. Voorrondes worden georganiseerd door verenigingen die het 
aandurven om een interne activiteit te organiseren, De winnaars zijn automatisch kandidaat 
voor het kampioenschap op 17 april. 

- Door een filmpje te sturen dat is opgenomen, bijvoorbeeld tijdens een voorspeelavond, een 
concert met je eigen orkest of misschien bij wel een voorronde van je eigen vereniging en 
geselecteerd te worden door onze “filmpjes-jury” Frans-Aert Burghgraef. 

- Door de meeste likes te krijgen op je filmpje dat we op facebook gaan plaatsen. Filmpjes 
kunnen nu al worden ingestuurd naar talent@mgdonline.nl De uiterste inzenddatum is 26 
februari 2021. 

- Je kunt je aanmelden via de website van de MGD   

Winnaars kunnen worden uitgenodigd voor het NK-solisten maar dan moet tijdens het 
kampioenschap een werk worden gespeeld uit het repertorium. 

 

MGD zoekt  TALENT      vervolg van blz 1 

 

 

Wat gaan we doen? 
We houden een  jeugdorkestenfestival waarbij jeugdorkesten verdeeld over de ochtend en middag voor elkaar gaan spelen. Dat 

betekent luisteren naar elkaar en ook aan elkaar vertellen wat we ervan vinden. Dit onderdeel van het programma wordt geleid 

door Ivo Kouwenhoven, een componist die heel veel werken heeft geschreven voor jeugdorkesten maar die ook en vooral een 

deskundige en motiverende inspirator is voor jeugdige (en minder jeugdige) muzikanten. 

We houden workshops. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een zangworkshop (want zang is de basis van alle 

muziek), een workshop podiumpresentatie/drama, een orkestworkshop en een ritmeworkshop. Met de workshops willen we ons 
ook vooral richten op nieuwe instroom van muzikanten die vaak na de zomervakantie starten bij een jeugdorkest, 
    Aan het einde van de dag is er voor alle deelnemers een play-in met de Provinciale Brassband Groningen. 

 

De kosten voor deelname zijn € 50 per jeugdorkest. Wil je op individuele basis meedoen aan de workshops en de play-in dan 
betaal je € 7,50. 
Aanmelden kan via talent@mgdonline.nl of via de website van de MGD. 

Jeugdinspiratiedag BLOAZEN BLIKSEM  vervolg van blz 1 

Sommige verenigingen 
hadden last van te weinig 
ruimte voor hun repetities 
waardoor de 1,5 meter regel 
niet uitvoerbaar was.  Eén 
vereniging gaf aan zich 
zorgen te maken over het feit 
dat leden  hun lidmaatschap 
zouden opzeggen als het te 
lang zou gaan duren. 
Derving van inkomsten was 
bij alle respondenten aan de 
orde. Geen kantine 
inkomsten, geen inkomsten 
uit acties e.d.  

Sommige verenigingen 
kregen de aangevraagde 
ondersteuning van de 
overheid toegewezen. 
Grote problemen deden zich 
toen niet voor.  
Onze bond schreef inmiddels 
een brief naar alle 
gemeentebesturen in 
Groningen en Drenthe over 
mogelijke problemen bij 
muziekverenigingen en wees 
op het belang van 
ondersteuning waar nodig. 
Alle bij ons aangesloten 
verenigingen kregen een 
afschrift van die brief. 

mailto:talent@mgdonline.nl
https://www.mgdonline.nl/solisten/solistenconcours
mailto:talent@mgdonline.nl
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Concoursen 
Samen met de OMF 
(Fryslân) zullen wij 
voortaan 2 concoursen 
organiseren. Het 
voorjaarsconcours zou 
gehouden worden in 
Drachten op 13 maart 
2021. Dit concours is 
inmiddels afgelast. 
Het najaarsconcours zal 
worden gehouden in De 
Tamboer in Hoogeveen op 
13 november 2021. U kunt 
nog inschrijven.  

BLAASMUZIEK 

Zoals bijna alle 
evenementen kon ook het 
grote Fest der Blasmusik 
in Steenwijk dit jaar niet 
doorgaan. 
Voor 2021 staat het 
evenement gepland op 
zaterdag 30 oktober in 
RABO Theater De 
Meenthe in Steenwijk. Het 
avondprogramma zal 
worden verzorgd door 
Ernst Hutter en Die 
Original Egerländer 
Musikanten. 
Het Nederlands Jeugd 
Blaas Kapel NJBK heeft 
een nieuwe kapelmeester 
in de persoon van Bennie 

Nieuws voor Blaaskapellen 

Ga daarvoor naar onze 
site www.mgdonline.nl. 
Mocht ook dit concours 
niet door kunnen gaan, 
dan zullen wij ons buigen 
over alternatieven. Ideeën 
daarvoor zijn welkom. 
 

Play-in KMK JWF 
Helaas kan ook de 
geplande play-in met de 
KWK JWF niet doorgaan. 
We zijn voornemens deze 
door te schuiven naar 
2021. 

 

Festival Borkum 
Voor dit festival is elk jaar heel veel belangstelling.  
Tot onze grote spijt moesten we het festival in 2020 
cancelen. We zouden ons eerste lustrum groots 
vieren. Voor extra programmaonderdelen hadden we 
sponsoring  geregeld, maar helaas! 
We houden dit festival nu op 3 juli 2021. Opgave is 
niet meer mogelijk. We zitten vol. 
 
 

Eissens, solo klarinettist van 
de KMK JWF. 
Muzikanten die belangstelling 
hebben voor het NJBK 
kunnen zich nog steeds 
hiervoor aanmelden. 
Aanmelden kan bij Pieter 
Peters: 
pieterpeters46@gmail.com of 
Ben Raterink: 
benratering@gmail.com 
 
Voor Noord- en Oost-
Nederland komt er een 
workshop Muzikanten 
Blaaskapellen in Beilen, de 
datum is op dit moment nog 
niet bekend. Daarnaast 
organiseren we een festival 

voor Blaaskapellen in samenwerking met de Postjagers. 
Ook deze datum houdt u van ons tegoed. 
 
Verder willen wij u graag wijzen op een in 2020 
verschenen boek voor de echte liefhebbers van 
blaasmuziek. In dit boek worden de speelmanieren voor 
blaaskapellen besproken. Verkrijgbaar via deze link: 
https://www.knmo.nl/handboek-bohmisch-mit-herz-
vertaald-in-het-nederlands/ 

 

 

SMP  -  Show, mars en percussie 
Op zaterdag 12 juni 2021 staat het Nederlands Showkampioenschap op het programma. Net als voorgaande edities 
vindt dit evenement plaats in Assen. Er wordt over nagedacht dit als festival in de open lucht te organiseren, om 
Show- en mars orkesten weer “aan het gras” te laten ruiken. 
 
Op zaterdag 6 november 2021 organiseren de 4 noordelijke bonden de concertwedstrijd voor slagwerkorkesten in De 
Tamboer in Hoogeveen. Informatie op onze site www.mgdonline.nl 

http://www.mgdonline.nl/
mailto:pieterpeters46@gmail.com
mailto:benratering@gmail.com
https://www.knmo.nl/handboek-bohmisch-mit-herz-vertaald-in-het-nederlands/
https://www.knmo.nl/handboek-bohmisch-mit-herz-vertaald-in-het-nederlands/
http://www.mgdonline.nl/
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   Muziekexamens 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Enigszins gehinderd door 
de Covid-19 crisis hebben 
we in 2020 toch nog 
enkele muziekexamens 
kunnen organiseren. In 
januari was er een 
praktijkexamens voor 
blazers in Dieverbrug. In 
maart stond er een 
praktijkexamen voor 
slagwerkers op het 
programma, maar deze 
moest noodgedwongen 
vanwege corona worden 
geannuleerd. Ook de 
daarop volgende examens 
konden door de crisis niet 
doorgaan. 
 
Na de zomervakantie 
hebben we de draad weer 
zo goed als het kon op 
kunnen pakken. Zo zijn er 
in oktober alsnog 2 
theorie- en 2 praktijk-
dagen voor slagwerk 
georganiseerd voor in 
totaal zo’n 63 kandidaten.  

Theorie-examens 
worden afgenomen met 

het interactieve 
programma Earz 

Voor begin 2021 zijn we 
voornemens nog een 
theorie- en een 
praktijkexamendag voor 
blazers te plannen. Wij 
zullen de verenigingen 
hierover spoedig 
informeren. De 
verenigingen die reeds 
een verzoek bij ons 
hebben ingediend, zullen 
we actief benaderen zodat 
de docenten vroegtijdig op 
de hoogte zijn. De overige 
verenigingen adviseren wij 
om de website in de gaten 
te houden. We hopen met 
deze inhaalslag weer op 
de reguliere momenten 
examendagen te kunnen 
organiseren in de 
Groningen en Drenthe. 
Wij verzoeken de 
verenigingen, indien 
mogelijk, ons vroegtijdig te 
informeren over het aantal 
verwachte kandidaten 
gerelateerd aan de 
geplande examendag.  

De digitale theorie-
examens van Earz vallen 
goed in de smaak bij de 
docenten en kandidaten. 
De resultaten zijn goed. 
Vanaf 2019 worden 
binnen de MGD de 
theorie-examens via het 
systeem ‘Earz’ in 
klassikaal-verband 
afgenomen. De 
kandidaten kunnen met 
behulp van een laptop, 
tablet of mobiele telefoon 
het examen maken. De 
kandidaten krijgen direct 
na hun examen de uitslag 
mee. Voorheen werden de 
theorie-examens 
schriftelijk afgenomen. De 
examensecretarissen 
waren over het algemeen 
enkele avonden bezig met 
het nakijken van alle 
antwoorden. 

  LANDELIJK NIEUWS 
Jeugdinspiratiedag  
 
Op zaterdag 3 april 2021 staat de 
landelijke inspiratiedag jeugd op de 
agenda. Deze dag wordt gehouden in 
Akoesticum Ede. 
 
Deze bijeenkomst  is bedoeld voor 
muziekverenigingen die op zoek zijn naar 
(nieuwe) manieren om jeugd te motiveren 
om muziek te gaan maken. 
Het programma bestaat uit twee pijlers: 
enerzijds laten we de beleidskant zien en 
zoomen we in op wat er nu vaak op 
bestuurlijk vlak gebeurt. Past dit in de 
huidige tijd, wat werkt wel, wat werkt niet 
en hoe zou het anders kunnen? 
Daarvoor worden gerenommeerde 
inleiders/deskundigen uitgenodigd.  

De andere kant is vooral praktisch en 
hierin laten we zien hoe jeugdleden zelf 
eigenaar kunnen worden van het muzikale 
proces. Dat doen we door live een orkest 
te vormen en aan de slag te gaan met het 
beroemde Broken Brass Ensemble.  
Het programma en hoe u kunt inschrijven 
zal uitvoerig aan de orde komen in 
Klankwijzer. Maar noteer alvast de datum 
want dit evenement mag u niet missen.  
 

Kenniscentrum jeugd KNMO 
Graag wijzen wij u op het kenniscentrum 
voor de jeugd. Dit kenniscentrum/deze 
website is speciaal ontwikkeld om 
ervaringen te delen en informatie te 
verzamelen over het opleiden, aantrekken 
en inspireren van onze jeugd. 
Meer lezen? https://www.knmo.nl/jeugd/ 
   

  Verder lezen op blz 5  

https://www.knmo.nl/jeugd/
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FINANCIEN 
Prins Bernhard 

Cultuurfonds 
Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Groningen roept 
culturele en 
natuurorganisaties op 
aanvragen  te blijven 
indienen. Het fonds heeft 
besloten om de richtlijnen 
tijdelijk te verruimen in de 
hoop meer aanvragen binnen 
te krijgen. Meer informatie op:  
https://groningen.nieuws.nl/ni
euws/1065436/oproep-
cultuurfonds-groningen-blijf-
aanvragen-indienen-in-
coronatijd/ 

De drie initiatiefnemers van de Nationale Muziekloterij, stuk voor stuk liefhebber van 
muziek én zelf (amateur)muzikanten zijn Bart Lemmen, Jean Leveau en Cor Kik. Zij 
ontwikkelden de Nationale Muziekloterij als duurzaam inkomstenmodel voor 
muziekverenigingen, koren, showbands en drumbands in verenigingsverband. En 
ontzorgen deze verenigingen volledig zonder winstoogmerk voor de initiatiefnemers, 
maar wel met gegarandeerde inkomsten voor de vereniging want 50 % van de 
lotenverkoop stroomt terug in de verenigingskas. Duurzame maandelijkse 
inkomsten, verenigingsvriendelijk, volledig digitaal en toekomstproof. 
We geven het maar door. Doe er uw voordeel mee! 
 

De Nationale Muziekloterij zonder Winstoogmerk 

Nationale Muziekloterij 
 
Binnenkort geen muziek meer op 
straat en op het podium? 
Onder dit kopje kregen wij een 
persbericht van de Stichting Nationale 
Muziekloterij (www.muziekloterij.nl)  
Muziekverenigingen zien hun 
inkomstenbronnen en activiteiten als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. De 
stichting muziekloterij wil hieraan, 
vooral in coronatijd, iets doen. 
In veel provinciehuizen en in Den 
Haag wordt de amateurmuzieksector 
vergeten. Laten we daarom samen het 
dirigeerstokje zélf maar in de hand 
nemen, schrijven ze in het persbericht. 
Een aantal bestuurders van 
muziekverenigingen hebben de 
handen ineengeslagen om de 
muziekverenigingen duurzaam te 
gaan helpen aan extra inkomsten.  

Wat zou het mooi zijn als een 
muziekvereniging:  

-  een nieuwe inkomstenbron vindt 

die helpt de financiële zorgen nu 

en straks te verminderen, 

- elke maand een mooi bedrag op 

de bankrekening krijgt, 

- (bestuurs)leden nog maar 1 keer 

op pad hoeven om dit voor elkaar 

te krijgen, 

- er ook een online mogelijkheid is 

om inkomsten te krijgen, 

- volledig ontzorgd wordt om dit op 

te starten, 

- haar achterban: fans, vrienden, 

relaties binnen hun dorp/wijk/stad 

op een gemakkelijke en leuke 

manier de geeft om hun 

muziekvereniging financieel te 

ondersteunen. 

 

 

Communicatie Campagne Radiomaker vervolg van Landelijk nieuws blz 4  

 
De KNMO heeft het aanbod gekregen om wekelijks 1 uur via LOCO FM (lokale radiozender) een uitzending te verzorgen. 
De  bedoeling is om dit met nieuws en achtergrondinformatie uit alle disciplines binnen de KNMO te gaan vullen om zo meer 
bekendheid te genereren voor de sector. 
De vraag is of er in onze achterban mensen zijn die interesse zouden hebben om in een nog te vormen redactieteam mee te 
doen. Zie de link op www. Klankwijzer.nl 
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/schuilt-er-een-heuse-radiomaker-in-jou/ad760268fe21 
 

Informatie corona 

U krijgt alle informatie over corona richtlijnen, protocollen en richtlijnen RIVM rechtstreeks van de KNMO. Dat scheelt werk 
en tijd. Omdat wij het niet hoeven door te sturen heeft u de informatie direct in uw mailbox. Wij wijzen u voor meer informatie 
nog graag op het adres corona@knmo.nl en op de site www.knmo.nl/corona  
 
 

https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1065436/oproep-cultuurfonds-groningen-blijf-aanvragen-indienen-in-coronatijd/
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1065436/oproep-cultuurfonds-groningen-blijf-aanvragen-indienen-in-coronatijd/
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1065436/oproep-cultuurfonds-groningen-blijf-aanvragen-indienen-in-coronatijd/
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1065436/oproep-cultuurfonds-groningen-blijf-aanvragen-indienen-in-coronatijd/
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1065436/oproep-cultuurfonds-groningen-blijf-aanvragen-indienen-in-coronatijd/
http://www.muziekloterij.nl/
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/schuilt-er-een-heuse-radiomaker-in-jou/ad760268fe21
mailto:corona@knmo.nl
http://www.knmo.nl/corona
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Hieronder vindt u het activiteitenplan. 
Natuurlijk alles onder voorbehoud van wat er wel en niet mag volgens 
RIVM-richtlijnen. 
 
We zetten de activiteiten hieronder nog eens op een rijtje. 
 
 
 

Concertconcours HaFaBra 13 maart 2021 Drachten   
(organisatie door OMF en MGD)  (gaat niet door) 
 

MGD zoekt Talent 17 april 2021 Roden 
 

MT-wedstrijd 17 april 2021 Coevorden 
 

MT-wedstrijd  19 juni 2021 Scheemda 
 

Muziekfestival Borkum 3 juli 2021 Borkum (D)  
 

Bloazen Bliksem  11 september 2021 Drenthe 
Jeugdorkestenfestival 
 

MT-wedstrijd  25 september 2021  Staphorst 

 
Workshop klein koper   9 oktober 2021 Assen  
 

MT-wedstrijd 30 oktober Musselkanaal  
 

Concertconcours SMP-ensembles 6 november 2021  Hoogeveen  
 

Concertconcours HaFaBra 13 november 2021 Hoogeveen 
(organisatie door MGD en OMF) 
 

MGD MT-kampioenschap  20 november 2021 Musselkanaal  
 

Play-Inn KMK JWF  27 november 2021 (o.v.b.) Assen 
 
 
 

Overige activiteiten 2021 
 

KNMO - Jeugd Inspiratiedag  3 april 2021 Ede 
 

GBE-DOBC  10-13 juni 2021 Groningen 
 

ODSC 12 juni 2021 Assen 
 

NBK  29-30 oktober 2021 Utrecht 
 

Fest der Blasmusik 30 oktober 2021 Steenwijk 
 

 
 

 
 
 

Secretariaat: 
Zwartwatersweg 162 

 
9402 SX  Assen 

 
E-mailadres: 

secretaris@MGDonline.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.MGDonline.nl 

MGD ACTIVITEITENPLAN 2021 


