
  

 

 

GRONINGEN BRASS EXPERIENCE  
Ommeland Concerten 

zondag 11 juni 2023 
 
 
Groningen Brass Experience (GBE) initieert in samenwerkingen met de Muziekbond Groningen/Drenthe (MGD) het 
fenomeen OMMELAND CONCERTEN. Op deze dag, die in het teken staat van de verbinding met muziekverenigingen in 
de provincies Groningen en Drenthe, brengen we verbindingen tot stand tussen de aan het Dutch Open Brass Band 
Championships (DOBC) deelnemende bands en de muziekverenigingen in de provincie.  
De muziekverenigingen, die veelal in de lagere divisies uitkomen, krijgen een unieke kans om samen te werken met 
topsolisten en hiermee optredens te verzorgen. Deze Ommeland concerten zorgen voor unieke en spannende 
uitvoeringen op verrassende locaties! De organisatie van de Ommeland concerten is in handen van de deelnemende 
orkesten zelf. 
 
Met andere woorden: 
Op de laatste dag van Groningen Brass Experience (zondag 11 juni 2023) organiseren muziekverenigingen in Stad en 
Ommeland een concert. Daarbij kunnen ze medewerking krijgen van een (top)solist, ensemble of (top)band die tijdens 
Groningen Brass Experience te gast zijn. Aan deze medewerking zijn geen kosten verbonden. Wel is er een aantal 
spelregels: 
 
De organiserende muziekvereniging regelt (voor eigen rekening): 

• Het tijdstip waarop het concert plaatsvindt (bij voorkeur aan het einde van de ochtend i.v.m. het terugreizen 
van de solist; denk bijvoorbeeld aan een koffieconcert) 

• De locatie (binnen of buiten, concertzaal, kerk, plein, park o.i.d.; bij voorkeur een bijzondere plek) 

• Eventuele vergunning 

• Vervoer van meewerkende gast artiesten, ensembles of bands 
(dit betreft het ophalen van de solist uit het hotel en na afloop van het concert naar het dichtstbijzijnde station 
brengen) 

• Eventuele catering 

• Eigen invulling van het programma 

• PR voor het Ommeland Concert (i.s.m. GBE en MGD) 

• Eventuele presentator 
 
Het staat verenigingen vrij inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld met subsidies, sponsoring, entree enz.  
Vanuit GBE en MGD is er ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van (gemeentelijke) subsidies. 
 
Repetities met de gast artiesten vinden altijd plaatst ca. 60-90 minuten voor aanvang van het concert. 
De keuze voor een meewerkende gastartiest gaat in overleg met GBE. 
 
HOOFDDOELSTELLING is de promotie van blaasmuziek in de breedste zin van het woord: een Experience waar de vonken 
vanaf spatten (Wellicht is het evenement te benutten voor werving van nieuwe leerlingen/leden). 
 
Aanmelden voor een Ommeland Concert kan vóór 1 januari 2023 door een mail te sturen naar: 
secretaris@mgdonline.nl. 
Na uw aanmelding wordt er door de organisatie van het GBE contact met u opgenomen over het te houden concert. 
 
De volgende gasten zijn beschikbaar: 

• Russel Gray (UK) – cornet (https://russellgray.co.uk/) 

• Jan van der Roost (BE) – dirigent (https://www.janvanderroost.com/nl/) 

• Simone Rebello (UK) – slagwerk (https://www.simonerebello.com/) 

• Tom Hutchinson (UK) – cornet (https://www.tom-hutchinson.co.uk/) 

• Simon van Hoecke (BE) – trompet (https://www.adams-music.com/artiesten/adams_brass/simon-van-hoecke) 

• Quirijn van den Bijlaard (NL) – trombone  

• 4 brassbands uit het buitenland 
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