
 
 

 

FEBRUARI/MAART 2022. 

 

 
Inleiding 

Voor u ligt de nieuwsbrief februari/maart  2022. Na alweer een lange periode 

van gedwongen rust mogen we eindelijk weer los.  Van veel 

verenigingsbestuurders horen wij dat men zich graag weer wil voorbereiden op 

activiteiten, zoals concerten e.d. Dat heeft er lange tijd aan ontbroken en heeft 

ook de nodige “pijn” veroorzaakt. Ook zijn er leden afgehaakt en moeten veel 

verenigingen beginnen met een kleinere bezetting. Jammer. 

In deze nieuwsbrief vindt u alvast een aankondiging van de Algemene 

Ledenvergadering van de MGD. Deze wordt gehouden op zaterdag 14 mei 2022 

in het Gorechthuis te Haren. 

Daar willen we aandacht schenken aan presentatie van de vereniging en aan 

ledenwerving, met name van volwassenen/herintreders. Verder willen we een 

award uitreiken aan die vereniging die goede plannen heeft ontwikkelt om zich 

beter “in de markt te zetten”. Ook zijn er “externe” activiteiten waar we u graag 

op willen wijzen. 

Wij verzoeken u nadrukkelijk om deze nieuwsbrief ook te verspreiden onder 

uw leden, met name de jeugdleden. Op deze wijze kunnen ze kennis nemen 

van de activiteiten en zich, waar dat mogelijk is, individueel inschrijven. 

 

ALV/Congres 

Ons bestuur wil de Algemene Leden Vergadering (ALV) aantrekkelijker maken 

voor de leden. In de regel wordt de ALV door velen gezien als een statutair 

“noodzakelijk kwaad”. Dat is het natuurlijk niet want de ALV kan ook een 

ontmoetingsmoment zijn tussen mensen die dezelfde hobby hebben. Het bestuur 

is al geruime tijd aan het brainstormen hoe we de ALV aantrekkelijker kunnen 

maken. 

De laatste jaren deden we dat door sprekers uit te nodigen die een voor leden 

interessant thema aan de orde stelde. Dat leverde ook meer deelnemers op. 

Maar wij vinden dat dit nog beter kan.  



Ook vingen wij signalen op dat de avonden een probleem vormden. Er zijn 

repetities en sommigen hebben overvolle agenda’s en wellicht na een lange 

werkdag geen zin meer om naar een vergadering te gaan. 

 

Dit jaar (2022) laten we de ALV deel uit maken van een dagprogramma onder de 

naam:  MGD Congres 2022 te houden op zaterdag 14 mei in het Gorechthuis te 

Haren. Reserveer alvast deze datum. 

We hebben interessante onderwerpen. 

Wij gaan het hebben over hoe we meer leden kunnen krijgen en hoe we ons als 

vereniging beter kunnen presenteren.  

 

Voor het eerste onderwerp hebben we Guus Pieksma en Annewiep Bloem 

uitgenodigd. Zij zijn de initiators van het Nij Talint Orkest in Fryslân) 

(https://mearmeimuzyk.nl)  

Guus Pieksma en Annewiep Bloem maken in het hele land volwassenen enthousiast 

samen muziek te maken. 

Ze doen dat in samenwerking met de muziekverenigingen. 

Hoe doen ze dat, wat betekent het voor jou als vereniging en wat levert het je 

op? 

En hoe voelt het eigenlijk om als nieuwe muzikant je eerste noten te blazen? 

Je beleeft het in deze workshop over Nij Talint Orkest. 

Maar dat is nog niet alles! 

Lijkt het jou ook geweldig om met orkesten uit het hele land in 2025 de 

Afsluitdijk te heropenen? Blijf dan nog even zitten! 

Guus en Annewiep nemen je mee in hun droom en inspanning om dit werkelijkheid 

te laten worden. 

 

Voor het tweede onderwerp hebben we Arnaud Oosterbaan uitgenodigd. Hij is 

producent van de Wadopera, een grootschalige operaproductie die in september 

2021 (middenin Coronatijd) 18.000 bezoekers heeft ontvangen, buitendijks bij 

het wad. Pers en publiek waren lovend.  

 

In de workshop onderga je welk effect de manier van communiceren heeft op 

het functioneren van een ander. En hoe je dit kunt inzetten om verbinding met 

het publiek te krijgen en de mensen om je heen in hun kracht te zetten. 

Leer Arnaud alvast kennen met deze documentaire bij de NPO 

https://www.npostart.nl/podium-witteman-extra-wadopera-peter-grimes/19-09-

2021/WO_NTR_16637678 

 

Arnaud Oosterbaan ontving internationale aandacht als symfonisch dirigent en is 

winnaar van de Kersjes Prijs voor uitzonderlijk muzikaal talent in 2010. Arnaud is 

https://mearmeimuzyk.nl/
https://www.npostart.nl/podium-witteman-extra-wadopera-peter-grimes/19-09-2021/WO_NTR_16637678
https://www.npostart.nl/podium-witteman-extra-wadopera-peter-grimes/19-09-2021/WO_NTR_16637678


naast producent en dirigent een veelgevraagd publiek speaker over leiderschap 

en communicatie. 

  

Een uitdagend en zeer informatief congres. Deze mag je niet missen. 

Uitnodigingen met programma volgen nog. 

 

 

MGD Award 
De 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, waarna de 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 promotiemateriaal (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. 

 

5e Borkum Festival 

Het 5e Borkum festival zal gehouden worden op zaterdag 2 juli 2022. Er zijn nog 2 

plaatsen beschikbaar. Opgeven bij onze concourssecretaris Ria Mulder 

concourssecretaris@mgdonline.nl 

VOL = VOL 

 

Concours/festival 

Het bestuur heeft besloten de concoursen en festivals voortaan te organiseren in 

samenwerking met de OMF (Fryslân). Afgesproken is dat de OMF het concours in het 

voorjaar organiseert en wij (MGD) het festival in het najaar. Het concours wat voor 3 

maart op de agenda stond is, in verband met Corona, afgelast.  Het festival in het najaar 

wordt deze keer gehouden op 26 november in Hoogeveen. Het LEF festival dat we in 

november 2021 organiseerden mocht zich verheugen in een grote belangstelling en kreeg 

van deelnemers en jury  goede na afloop. We gaan het weer op dezelfde manier doen. 

Voor iedereen, groot en klein, toegankelijk en vrij repertoire.  

Reserveer alvast deze datum en houd onze website in de gaten. 

 

SMP   (Show, mars en percussie) 

Na een prachtig slagwerk festival op 6 november 2021, kijken we alweer uit naar 

de komende editie op 5 november a.s. Dan natuurlijk met publiek! 

Ook dan zal er de mogelijkheid zijn om als festival deelnemer jou vereniging te 

presenteren en commentaar te ontvangen van een professionele jury, maar voor 

de verenigingen die willen doorstromen naar de landelijke wedstrijden is het 

mogelijk om te worden beoordeeld volgens de landelijke reglementen. 

Meld je nu alvast aan via een mail aan smp@mgdonline.nl 

Tot ziens op 5 november 2022. 
 

 

http://www.mgdonline.nl/mgd-award
mailto:concourssecretaris@mgdonline.nl
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Basiscursus blaasmuzikanten (HutterMusic GmbH) 

Er is een digitaal programma ontwikkeld om blaasmuzikanten te trainen en te 

helpen om hun prestaties op pijl te houden. Dit is een Duits programma en gaat 

bijvoorbeeld over allerlei technieken. Het zijn online lessen die je thuis in eigen 

tempo kunt volgen. 

Inmiddels is dit programma in het Nederlands  ondertiteld voor 8 

instrumentengroepen. Zie voor meer informatie bijgaande flyer. 

Separaat aan de verzending van deze nieuwsbrief hebben de verenigingen 

uitgebreide informatie ontvangen met een aanmeldingsformulier. 

 

Vocale en muzikale dag Winsum 2022 

Op 23 april 2022 wordt er in het Groningse Winsum een vocaal en muzikaal 

festival gehouden. Dit festival wordt georganiseerd door de KZCB regio Noord 

(Koninklijke Christelijke Zangers Bond), i.s.m. de KNMO commissie blaaskapellen 

Noord/Oost en de MGD. 

Inmiddels hebben zich ruim 80 koren, kapellen en muziekverenigingen met 

ongeveer 2000 deelnemers voor dit bijzondere evenement aangemeld. De 

optredens vinden plaats in kerken, zalencentra, een dorpshuis en op meerdere 

buitenpodia. 

Naast blaaskapellen en muziekverenigingen zullen ook drumbands en showbands 

deelnemen. Deelnemende koren zijn o.a. Kinderkoren, Gospelgroepen, 

Vrouwenkoren, Mannenkoren, Gemengde koren, Popkoren,  Shantykoren, 

Straatmuzikanten en diverse draaiorgels. 

In het dorp zijn op meerdere plaatsen naast de genoemde gebouwen pleinen 

ingericht met podiumwagens en terrassen om onder het genot van een hapje en 

drankje naar prachtige muziek en zang te luisteren. 

De deelnemers komen uit alle delen van Nederland. De aanmelding is inmiddels 

gesloten. 

Het festival start om 9.30 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren 

 

Bloazen Bliksem! 

De nieuwe datum voor Bloazen Bliksem is bekend. Onze jeugddag zal dit jaar op 1 

oktober 2022 worden georganiseerd in het Atlas Theater in Emmen. 

Naast ons jeugdorkestenfestival, waarbij jeugdorkesten verdeeld over de 

ochtend en middag voor elkaar gaan spelen onder de enthousiaste leiding van Ivo 

Kouwenhoven, zijn er ook diverse leuke en leerzame workshops voor beginnend en 

gevorderde muzikanten. 

Aan het einde van de dag is er voor alle deelnemers een play-in met een 

gerenommeerd orkest. 



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. 

 

MGD zoekt Talent 

Voor 9 april 2022 stond ons talentenkampioenschap “MGD zoekt talent” gepland. 

Voor het goed slagen van dit evenement zijn we afhankelijk van deelname van 

onze talenten. 

De aanloop wordt ernstig belemmerd, doordat er geen of nauwelijks activiteiten 

(optredens en interne voorronden). 

Ook is er nog veel ziekte wegens corona onder de jeugd, waardoor er wellicht 

beperkt of helemaal nog niet wordt gerepeteerd door verenigingen. 

Daarom hebben we besloten deze activiteit uit te stellen tot het najaar. 

Zodra er een nieuwe datum bekend is zullen we u hierover informeren. 

 

Jeugdinspiratiedag KNMO 

De KNMO organiseert op zaterdag 9 april haar jeugdinspiratiedag die wordt 

gehouden in Akoesticum Ede. Dat belooft een inspirerend programma te worden 

bestemd voor jongeren, ouders, bestuurders en dirigenten. 

mailto:talent@mgdonline.nl


 
 

 

 



Nederlands Blazers Ensemble 

Voor de jeugdleden met talent en die verder willen kijken dan hun neus lang is. 

Als je……. 

Samen muziek wilt maken op hoog niveau 

Spannende muziek in alle stijlen wil spelen 

Bezig wilt zijn met meer dan alleen de nootjes 

…..meld je dan nu aan voor jongNBEregionaal! 

 

Het Nederlands Blazers Ensemble is op zoek naar enthousiaste en gevorderde 

amateurmusici tussen de 15-20 jaar voor drie jonge regionale ensembles. 

JongNBEnoord, jongNBEoost en jongNBEwest werken ieder in 4  intensieve 

repetities naar 3 concerten, waarvan 1 samen met he NBE! Elk ensemble heeft 

zijn eigen NBE-coach. 

Naast het spelen van een breed repertoire aan muziek krijg je in korte tijd veel 

geleerd op het gebied van presentatie en communicatie tijdens het musiceren. 

De audities vinden plaats op 19 en 20 maart. 

Meld je aan vóór 10 maart 2022 via nbe.nl/auditie-jongbneregionaal-2022/ 

Hier vind je ook meer informatie. 

 

Aktiviteitenkalender  2022   Versie 8 februari 2022  

 

5 maart 2022  Voorjaarsconcours OMF/MGD Drachten 

 

16 april 2022  MT - wedstrijd Coevorden 

 

23 april 2022 KCZB festival Winsum 

 

23 april 2022 Hoorndag Org. P.C. Conservatorium Groningen 

 

14 mei 2022 MGD ALV / Congres  Haren 

 

21 mei 2002 Project (concert) „Er was Eens“  

 K&C/Keunstwurk Assen 

 

18 juni 2022 MT – wedstrijd Scheemda 

 

2 juli 2022 Festival Borkum Stadt Borkum 

 

24 september 2022 MT – wedstrijd  Staphorst 

 

1 oktober 2022 Bloazen Bliksem  Emmen 



 

1 oktober 2022 Kapellenfestival KNMO-NL/Postjagers Muntendam 

  

8 oktober 2022 MT – workshop -------------- 

 

8 oktober 2022 Workshop Klein Koper  Assen 

 

29 oktober 2022 MT – wedstrijd  Musselkanaal 

 

5 november 2022 SMP-Concertconcours / Festival Hoogeveen 

 

12 november 2022 HaFaBra Concertconcours / Festival Hoogeveen 

 

19 november 2022  MGD - kampioenschap MT -------------- 

 

26 november 2022 HaFaBra-Festival Hoogeveen 

 

29 november 2022 73 Fest der Blasmusik Steenwijk 

  

3 december 2022 Repetitie Orkest Play-Inn 

 KMK JWF (De Bron) Assen 

 

10 december 2022 Play-Inn KMK JWF / workshops (De Bron)  Assen  

 

Muziekexamens 2022 

19 maart 2022 Praktijkexamens blazers   Assen 

2 april 2022 Theorie-examens      Zuidhorn 

21 mei 2022 Theorie-examens     Assen  

18 juni 2022 Praktijkexamens blazers o.v.b.   Zuidhorn  

25 juni 2022 Praktijkexamens blazers    Assen   

 

Overige activiteiten 2022 

9 april 2022 Inspiratiedag Educatie & Jeugd Ede 

 

9 april 2022 ONFK Drachten 

 

11 juni 2022 GBE-DOBC  Groningen  

 

11 juni 2022 ODSC Assen 

 

7-31 juli 2022 WMC Kerkrade 



 

15 oktober 2022 NK Blazers/SMP Solistenconcours Ede 

 

Tenslotte 

We hopen dat het Coronatijdperk voor wat betreft allerlei belemmerende 

maatregelen binnenkort tot het verleden gaat behoren en dat we weer volop aan 

de slag kunnen met onze hobby. 

We zien u graag terug op de activiteiten die er door ons en anderen 

georganiseerd worden. Allemaal met de bedoeling onze muzieksector op een 

hoger plan te brengen. 

 

Doet u/jij mee??? 

 
Het bestuur MGD. 

 

 

 
 

 


