
 
 

NIEUWSBRIEF mei 2022. 
 
 

 

 
Inleiding 

Voor u ligt de nieuwsbrief april 2022. Na alle corona perikelen is het mooi om te 

horen dat het in  onze sector bruist van de activiteiten. Veel orkesten bereiden 

zich voor op activiteiten, zoals concerten e.d. Sommigen hebben hun eerste 

concert na de corona al weer achter de rug. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Algemene Ledenvergadering en 

het daarop volgend congres van de MGD.  

- Informatie over activiteiten binnen de diverse doelgroepen. 

- Het jeugdfonds dat extra aandacht gaat geven aan het maken van muziek! 

- Over de Dutch Open Brassband Championships van Groningen Brass 

Experience. 

- Een samenvatting van de onlangs gehouden enquête. 

 

ALV/Congres 

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

voor de leden. In de regel wordt een 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 

heeft zich beraden over hoe de ALV aantrekkelijker is te maken. 

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

interessant thema aan de orde stelden. 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 a.s. in het Gorechthuis 

te Haren. 



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 en Annewiep maken in het hele land volwassenen enthousiast samen muziek 

te maken. 

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 

naast producent en dirigent een veelgevraagd publiek speaker over leiderschap 

en communicatie. 

  

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

uitnodiging voor de ALV wordt u separaat toegezonden. 

Ook in verband met de catering willen wij graag weten hoeveel mensen er zullen 

komen. U kunt zich tot 10 mei a.s. opgeven bij het secretariaat; 

secretaris@mgdonline.nl 

 
 

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

 

Het bestuur en de commissies hebben dringend behoefde aan uitbreiding.  Zoals 

u in deze en vorige nieuwsbrieven kunt lezen probeert de MGD veel onderwerpen 

op te pakken die kunnen dienen tot versterking van onze sector. Daarvoor is 

menskracht nodig. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.  

Naast uitbreiding is ook verjonging dringend noodzakelijk.  

Dit jaar treedt onze concourssecretaris Ria Mulder af en is niet herkiesbaar. 

Dat betekent een vacature in ons bestuur. Wie o wie is bereid deze vacature in 

te vullen? Met zoveel leden moet het toch mogelijk zijn om het bestuur aan te 

vullen. Hetzelfde geldt voor de commissies. 

Volgend jaar treedt de voorzitter af. Hij is dan niet meer herkiesbaar en wij 

roepen onze leden op om met namen van potentiële kandidaten te komen. Het zou 

mooi zijn nu alvast een kandidaat te hebben die een jaartje kan meelopen. Wilt u 

binnen uw bestuur en/of vereniging kijken naar een geschikte kandidaat? Zo 

nodig kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter Sikke Dijkstra, mail: 

voorzitter@mgdonline.nl of telefoon: 06 55142138. 
 

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 jouw 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. 
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Workshop Klein Koper 

 

Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseren wij een 

Workshop voor trompet en bugel in Het Schakelvel te 

Assen. Wij hebben Christelle van de Berg (trompet)en 

Thijs Musch (bugel) bereid gevonden om deze workshops te 

leiden. 

Beide musici spelen in het orkest van de Koninklijke 

Militaire kapel “Johan Willem Friso”  

in Assen.  

Deelname kosten zijn deze  

keer maar € 15,-- pp.  

Voor meer informatie verwijzen we u  

naar de website van de MGD  

www.mgdonline.nl 

 
 

 

 

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 beginnende 

en gevorderde muzikanten. 

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. 

 

MGD zoekt Talent 

Op 17 september a.s. staat ons talentenkampioenschap “MGD zoekt talent” op de 

agenda. Dit evenement wordt gehouden bij Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 te 

Assen. Op onze website lees je hoe je je kunt inschrijven! 
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Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe 

 

Het Jeugdfonds gaat extra aandacht geven aan het maken van 

muziek! 

 

 

Zij betalen contributie en kosten van een instrument voor kinderen en jongeren 

die opgroeien in een gezin met geldzorgen, dat zijn er meer dan u denkt! 

 

Het Jeugdfonds wil graag partner worden om samen deelname aan muzikale 

activiteit bij kinderen en jongeren te stimuleren. Kortom, neem contact op met 

het Jeugdfonds als u meer leden kunt gebruiken. 

Voor meer info. 

 

Koert Thalen 

Coördinator Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Drenthe. 

koert.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/drenthe 

 

LEF festival 

Na het grote succes van het LEF festival vorig jaar is er besloten door te gaan 

met deze formule van het festival. Dit doen we samen met de OMF (Fryslân) 

Het festival wordt gehouden op zaterdag 26 november 2022 in de Tamboer te 

Hoogeveen. Meer informatie over opgave en voorwaarden vindt u op onze site. 
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Play-In KMK JWF 

Op zaterdag 10 december 2022 wordt in Assen een Play-In 

georganiseerd m.m.v. van de Koninklijke Militaire Kapel 

“Johan Willem Friso” uit Assen. Deze play-In zal in 

samenwerking met de Vereniging van Vrienden KMK-JWF 

worden gehouden. Defensie stelt voor dit bijzondere 

project de KMK-JWF volledig ter beschikking. 

 

Speciaal voor deze gelegenheid verzoeken we weer nadrukkelijk de jeugd deel te 

nemen. Daarvoor is bewust voor de zaterdag gekozen. Deelname is mogelijk voor 

leden van muziekverenigingen die aangesloten zijn bij de MGD, in het bezit van 

minimaal B-diploma (of spelend op dat niveau).  

Deelname kosten zijn maar € 10,-- pp.  

 

Om beter voorbereid naar de Play-In te komen is er een tutti repetitie op 

zaterdagmiddag 3 december a.s. o.l.v. Chef-Dirigent Tijmen Botma. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Dutch Open Brassband Championships van Groningen Brass Experience 

 

 

                           Op zaterdag 11 juni a.s. worden voor de vijfde maal    

                                       De Dutch Open Brassband Championships (DOBC)  

                                       gehouden.  

Na vier succesvolle edities in Drachten 

                                       worden dit keer de internationale brassband                  

kampioenschappen georganiseerd in De Oosterpoort in Groningen. 

 18 Orkesten doen mee aan dit evenement en daarmee is het maximale aantal 

deelnemers bereikt. 

Nieuw is het vierdaagse internationale muziekfestival (9-12 juni) dat om de 

DOBC heen georganiseerd wordt: Groningen Brass Experience. Liefhebbers van 

(koper)blaasmuziek kunnen zich opmaken voor een gevarieerd programma.  

 

 

 

 

 



In samenwerking met het Prins Claus Conservatorium is het gelukt om het 

wereldberoemde London Brass naar het nieuwe festival te halen. Zij verzorgen 

op donderdag 9 en vrijdag 10 juni workshops in het Prins Claus Conservatorium.  

Het thema is: “Help! ik heb talent!” Iedereen heeft talent. Maar hoe ontwikkel je 

dat en hoe vind je daarbij passende begeleiding? Ensembles van verschillende 

niveaus (gevorderde muzikanten uit de amateurwereld, ensembles op niveau 

conservatorium, ensembles op professioneel niveau en getalenteerde individuele 

muzikanten) nemen deel aan deze workshops. Op donderdagavond is er een  

concert door de deelnemende ensembles in de AE-zaal van het Prins Claus  

Conservatorium.  

 

 

 

 

Op vrijdagavond staat er een concert gepland van London Brass, zij spelen in de 

kleine zaal van De Oosterpoort.  

 

Voor meer informatie: 
 

https://www.groningenbrass.com/meer-informatie/ 
 

 

 

11 juni a.s. vindt de DOBC plaats in de Grote zaal van de Oosterpoort.  

Voor meer informatie: 

www.dobceu.nl  en/of  www.groningenbrass.com 

 

 

 

Resultaten enquête 2021 van de MGD 

 

Onderstaand treft u een samenvatting aan samenvatting aan van de resultaten 

uit de enquête. 

 

Samenvatting van de antwoorden over de rol van de MGD in Ledenwerving 

van verenigingen 

 

- Geen rol voor MGD, maar van de verenigingen 

- Vormen van werving aanbieden 

- Scholen informeren en kennis verstekken over blaasmuziek en 

mogelijkheden 

- Projecten ter stimulering van de blaasmuziek opzetten. 

https://www.groningenbrass.com/meer-informatie/
http://www.dobceu.nl/
http://www.groningenbrass.com/


- Openhuis dagen/ concerten voor jeugd/leerlingen projecten. 

 

Waarom neemt uw vereniging niet/wel deel aan concoursen? 

- Mooie uitdaging en iets om naar toe te werken. 

- Om niveau te verhogen cq op peil te houden 

- Kwaliteitsimpuls 

- Onze groep is te oud en te klein 

- Geen interesse bij de leden 

- Festival/ optreden zonder beoordeling ligt beter bij de leden 

- Te druk met optredens 

- Wij blazen voor ons plezier, punten zijn niet nodig. 

 

Hoe zou uw ideale concours er uitzien? 

- Weet niet/geen mening 

- Zoals het nu is 

- Veel deelnemers/gevarieerd programma 

- Vrije keuze repertoire en bezetting 

- Geen indeling in divisies 

- Toevoeging van audio en video presentaties 

- Meer positieve waardering jury 

- Meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten. 

 

Welke onderwerpen moeten beslist aandacht krijgen in het nieuwe 

beleidsplan van de MGD? 

- Werving van jeugd en jong volwassenen 

- Meer aandacht voor muziek op scholen en muziekprojecten op scholen 

- Motivatie van de ouders en scholen 

- Muziek leren en spelen in verenigingen betaalbaar houden 

(toekomstbestendig). 

- Talentontwikkeling en muziekonderwijs. 

- Ouderenbeleid. 

- Werken aan positief  imago van de blaasmuziek 

 

Aanvullende opmerkingen op de enquête: 

- Werven van leden,  

-  Enthousiasme van (bestuurs)leden, docenten, voldoende leslocaties. 

- Weinig vernieuwend en geen aansprekende muziek en optredens 

- MGD minder focussen op concoursen en examens en meer op de toekomst, 

dus jeugd 

 

 



 

Activiteitenkalender  2022     

 

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 

 

17 september MGD zoekt talent Assen 

 

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 7e Fest der Blasmusik Steenwijk 

  

3 december 2022 Repetitie Play-Inn Orkest  

 KMK JWF (De Bron) Assen 

 

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

 



 

Muziekexamens 2022 

 

21 mei 2022 Theorie-examens     Assen  

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

25 juni 2022 Praktijkexamens blazers    Assen   

9 juli 2022 Praktijkexamens slagwerk Winsum 

 

Overige activiteiten 2022 

 

 

9-12 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 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. 

 

 

 
 

 


