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Vooraf 

 

SMP Nieuws: Verslag SMP-concertconcours/festival 
 

Op zaterdag 5 november jl. was er een concertconcours voor slagwerkgroepen 

in De Tamboer te Hoogeveen. Het evenement werd georganiseerd door de 

doelgroepen Show, Mars en Percussie van de vier Noordelijke Muziekbonden, 

t.w.:  de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD), de Muziekbond Gelderland 

Flevoland (MBGF), de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) en de 

Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Alle bonden zijn 

aangesloten bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie).  

Juryleden waren de heren Etienne Houben, Roel Jan Jongsma en Jan Geert 

Nagel. De juryleden beoordeelden de optredens als zeer verzorgd en van een 

goed niveau.  

 

De uitslag was: 

2e divisie: 

• Woudklank Grootegast 85 punten 1e prijs met promotie 

 

1e divisie 

• Chr. Muziekvereniging AMDG, Beilen 87,17 punten, 1e prijs 

• Chr. Muziekvereniging Wilhelmina, Bedum 85,33 punten, 1e prijs 

• Muziekvereniging Koningin Wilhelmina 93 punten, 1e prijs met 

onderscheiding 

 

De organisatie kan terugzien op een klein maar fijn concours.  

Het volgende concours is op 11 november 2023.  

 

Bron: Website OMF 
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Met deze nieuwsbrief sluiten we 2022 af en blikken we vooruit op wat er in het 

nieuwe jaar weer aan activiteiten op de agenda staat. Diverse verenigingen 

hebben bij het uitkomen van deze nieuwsbrief het kerstconcert al weer achter 

de rug en gaan na de kerstvakantie zich  voorbereiden op een eventueel 

nieuwjaarsconcert en mogelijk andere concerten.  

Ook in deze nieuwsbrief doen we verslag van de afgelopen activiteiten en 

informeren  we de lezers over de activiteiten die voor 2023 reeds zijn 

vastgelegd.  

Bij diverse activiteiten hebben we weer uw medewerking nodig. Niet alleen om 

daar aan deel te nemen, maar ook voor eventuele hand- en spandiensten. Wij 

doen dan ook een dringend beroep op uw hulp! 
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HaFaBra Nieuws: Verslag Lef festival MGD/OMF 
 

Op zaterdag 26 november 2022 werd voor de tweede keer het LEF-festival georganiseerd in combinatie met het 

concertconcours. De organisatie lag in de gezamenlijke handen van MGD en OMF. Het was een prachtige dag. De 

deelnemende verenigingen waren vol lof over de prachtige accommodatie De Tamboer in Hoogeveen. 

 

Vijf verenigingen, op zoek naar een podium en een uitdaging, namen deel aan het festival. Deelname mag met een 

geheel eigen programmakeuze, waarbij opgetreden kan worden met bijvoorbeeld eigen solisten. Ook de presentatie lag 

in handen van de verenigingen zelf en dit deed een ieder op geheel eigen wijze. Hierbij waren ook presentatoren die dit 

nog niet eerder hadden gedaan. Dat getuigt zeker van LEF! 

Er waren een aantal bokalen te verdelen tijdens het festival. De presentatie bokaal en de LEF-prijs werd toegekend door 

een publieksjury. MV Prins Bernhard uit Emst presenteerde met gebruikmaking van een beamer, een headset en een 

artiest. Deze vereniging ging dan ook met de presentatie bokaal naar huis. 

De LEF-prijs gaat niet om de beste uitvoering, maar draait om de vereniging met de meeste LEF in algemene zin. Deze 

prijs werd toegekend aan een vereniging met de kleinste 14-koppige bezetting van het festival, namelijk MV De 

Woldhoorn uit Tolbert. 

De prijs voor de beste solist werd toegekend door de juryleden Jan de Haan, Rob Goorhuis en Arnold Span. De beste 

solist werd uiteindelijk een muzikant uit de saxgroep van CMV de Bazuin uit Tzummarum. 

 

In het concoursgedeelte werden uitstekende resultaten geboekt. Drie eerste prijzen werden er uitgedeeld door de jury!!! 

De bokaal voor het beste inspeelwerk werd door de deskundige jury toegekend aan Chr. Brassband Advendo uit Burum. 

De beker voor de dag winnaar van het concertconcours was eveneens voor Advendo uit Burum. Met maar liefst 90,5 

punten behaalden ze in de 4e divisie een eerste prijs met recht op promotie en lof van de jury. 

 

De volledige uitslag van het concours leest u op onze website:  

https://mgdonline.nl/lef-festival-mgd-omf-26-november-2022/ 

  

https://mgdonline.nl/lef-festival-mgd-omf-26-november-2022/
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Verslag Play-In KMKJWF 
 

De Bron in Assen was op 10 december jl. de plek waar zo’n 90 amateurmuzikanten op hoog niveau samen speelden met 

musici van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ uit Assen. Onder leiding van chef-dirigent Majoor Tijmen 

Botma werd de Play-In afgesloten met een eindpresentatie. De 11-jarige Eline de Boer speelde enkele delen solo op 

sopraansaxofoon uit het Adagio Theme & Variations van Joh. Nep Hummel in een arrangement van José Schyns. Dit 

onder begeleiding van het 140-koppige orkest. Een groot aantal bezoekers waren getuige van deze uitvoering. 

 

’s Morgens kregen de deelnemers in de workshops bruikbare tips over ademhaling en speeltechniek. Ook werd er 

aandacht besteed aan het te spelen repertoire. De 10 workshops werden geleid door musici van de kapel.  

 

De organisatie was in handen van de Vereniging van Vrienden van de KMKJWF/RFGGJ en de Muziekbond Groningen en 

Drenthe (MGD). Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Prins Bernhard 

Cultuurfonds en het Ministerie van Defensie. Uit de reacties van de deelnemers kon worden opgemaakt dat het een zeer 

geslaagde dag was die zeker voor herhaling vatbaar is. 

De KMKJWF vervult een onmisbare functie in het culturele leven van Noord-Nederland. Verschillende leden van de kapel 

zijn als dirigent verbonden aan muziekverenigingen in de regio. Daarnaast geven leden van de kapel muziekles. Met deze 

vorm van samenwerking werd weer een stevige basis gelegd voor behouden van de kazerne in Assen en de daarmee 

verbonden standplaats van de kapel. Het zou zonde zijn als de kapel uit onze regio verdwijnt. 
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Concoursverplichting 
 

Volgens het huidige Concertconcours Reglement (geldend vanaf 1 januari 2017, aangepast per 1 januari 2022) is een 

vereniging verplicht om eens per 5 jaar deel te nemen aan een KNMO Concertconcours om zich te handhaven in de divisie 

waar de vereniging in uit komt.  In bijzondere omstandigheden kan een vereniging op aanvraag bij de aangesloten 

Muziekbond 1 jaar uitstel krijgen van de concoursverplichting. 

Ook is het mogelijk om tijdens een concertconcours deel te nemen als festivaldeelnemer, volgens het KNMO-Reglement 

festivaldeelname tijdens concoursen en geautoriseerde festivals (ingaande 1 januari 2017). Deelname aan een festival geeft 

éénmalig twee jaar uitstel van concoursverplichting. 

De volledige reglementen zijn te vinden op de site van de KNMO: 

https://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/reglementen/ 

 

‘Jury aan huis’ concertconcours 
 

Het is vanaf 2014 mogelijk om ‘thuis’ de jury te ontvangen en daarmee te voldoen aan de promotie en degradatie 

regeling van de KNMO. Dat kan tijdens een concert, waar verplichte werken en eventueel vrije werken worden 

beoordeeld door een drie koppige jury. 

De aanvraag dient bij een Muziekbond, in ons geval de MGD, te geschieden. 

De Muziekbond zorgt voor juryleden en een concourssecretaris. De aanvraag en uitvoering kan met meerdere 

orkesten. De kosten voor het project ‘Jury aan Huis’ zijn voor rekening van de organiserende vereniging(en). 

 

Voorjaarsconcertconcours 2023 
 

Op 11 maart 2023 organiseren de bonden MGD en OMF een voorjaarsconcours in De Lawei 

te Drachten. 

 

Inschrijving daarvoor is niet meer mogelijk. Het concours is vol geboekt. 

 

 

 

  

 

Voor eventuele vragen omtrent de blaasmuziek, kunt u contact opnemen met: 

- Wiebo Nanninga (voorzitter MGD-doelgroep Blaasmuziek): nanninga@mgdonline.nl of via 06 - 281 036 67  

- Pieter Peters (lid MGD-doelgroep Blaasmuziek): peters@mgdonline.nl of via 06 - 386 765 14 

https://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/reglementen/
mailto:nanninga@mgdonline.nl
mailto:peters@mgdonline.nl
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MGD Vacatures 

Bestuursleden & Commissieleden gezocht!! 

 

 

Vacatures op de website 
 

Regelmatig krijgen we de vraag of de MGD kan bemiddelen bij het vinden van een nieuwe instructeur of helpen bij 

het zoeken naar een nieuwe dirigent. Of een vereniging geeft aan assistentie te willen bij het zoeken naar een 

muziekleraar voor hun jeugdopleiding .  

Op onze website onder menu “Nieuws – Vacatures” kunnen onze verenigingen een oproep plaatsen op onze site. 

Stuur hiervoor een bericht met de te plaatsen tekst naar: webmaster@mgdonline.nl 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nogmaals attenderen we u op het feit dat een deel van onze bestuursleden de 

pensioengerechtigde leeftijd allang voorbij zijn. Dit resulteert erin dat op de 

komende ledenvergadering onze voorzitter ermee stopt. En er zijn meerdere 

bestuursleden die vanwege dezelfde reden hun taken in de komende jaren 

zullen neerleggen en dat is heel begrijpelijk. We zijn dus dringend op zoek naar 

nieuwe bestuurders.  

 

Ook onze commissies (m.n. Blaasmuziek en Blaaskappellen) kunnen versterking 

gebruiken.  

 

Lijkt het je leuk om mee te praten over allerlei zaken die verband houden met 

onze gezamenlijke hobby, meld je dan aan bij onze secretaris. We snappen dat 

je nog niet gelijk weet wat een rol als bestuurder of commissielid inhoudt, 

daarom is het uiteraard mogelijk om eens een poosje mee te draaien binnen 

ons bestuur om zo een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden.  

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze secretaris via:  

secretaris@mgdonline.nl 

Bellen mag ook: 0592-343 087 / 06 - 5397 3570 

mailto:webmaster@mgdonline.nl
mailto:secretaris@mgdonline.nl
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Nieuws Blaaskapellen 
 

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie de KNMO is opgericht in 2014. 

De KNMO is ingericht met 10 landelijke muziekbonden, waaronder de Muziekbond Groningen en  Drenthe, de 

MGD. Onder de Doelgroep Blaasmuziek valt ook de landelijke Commissie Blaaskapellen en behartigt de belangen 

van de Blaaskapellen.  

De landelijke Commissie Blaaskapellen organiseert onder anderen jaarlijks het Fest der Blasmusik in Steenwijk.  

In 2023 zal dit evenement worden gehouden op 11 november. 

 

Op 25 februari a.s. is er een Play-In voor blaaskapellen in Beilen en op 25 maart a.s. organiseert de Postjagers uit 

Groningen een blaaskapellen festival in Norg in samenwerking met de MGD en de KNMO.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

- Ben Raterink (secretaris Commissie Blaaskapellen): benraterink@gmail.com of via 06 - 549 011 71 

- Pieter Peters (voorzitter Commissie Blaaskapellen): peters@mgdonline.nl of via 06 - 386 765 14 

Muziekexamens 
 

Het bestuur van de MGD ondervindt al enige jaren een sterke terugloop in het aantal kandidaten. De oorzaak is 

echter moeilijk te achterhalen. Om de organisatiekosten te drukken zijn we genoodzaakt om (hopelijk tijdelijk) de 

examenmomenten jaarlijks te verminderen. 

Mochten de inschrijvingen weer aantrekken dan gaan we weer vaker een examen dag organiseren in beide 

provincies.  

 

Via onze website https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/ kan worden ingeschreven.  

Vast staan in elk geval de volgende data: 

 

- 15 of 22 april: Theorie-examen provincie Groningen (locatie nog niet bekend) 

- 13 mei 2023:  Theorie-examen in Assen 

- 24 juni 2023:  Praktijkexamens voor blazers in Haren 

 

Slagwerkexamens worden alleen op verzoek georganiseerd.  

 

Voor nadere informatie kan contact worden gezocht met de examensecretaris van de MGD: 

Cor Blankenstijn: secretaris@mgdonline.nl of via 0592 - 343 087 / 06 - 539 735 70 

 

mailto:benraterink@gmail.com
mailto:peters@mgdonline.nl
https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/
mailto:secretaris@mgdonline.nl
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Workshop klein koper 
 

Op zaterdag 18 februari organiseren wij een workshop voor trompet en bugel. 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” uit Assen.  

Tijdens deze dag zal er gewerkt worden aan ademsteun, warming-up, technische vaardigheden, flexibiliteit en 

samenspel. Alle onderwerpen zullen – eventueel met een verdieping – worden toegepast in het repertoire. 

 

Locatie: MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, 9405 HX ASSEN 

 

Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar onze website: 

https://mgdonline.nl/informatie-workshop-klein-koper/ 

 

Of u kunt contact opnemen met de secretaris van de MGD. 

 

 
 

Op zaterdag 18 maart organiseren we ons evenement “Bloazen Bliksem” bij De Bron in Assen. 

Het wordt een dag waar jeugdorkesten uit onze provincies van zich kunnen laten horen. 

Tegelijk wordt deze dag gebruikt als voorbereiding op een concert van het Noord Nederlands Orkest (NNO).  

Dit concert maakt onderdeel uit van het evenement Groningen Brass Experience. Het is de bedoeling dat op                      

8 juni zo’n 100-150 jeugdige muzikanten samen met het NNO een concert geven in de grote zaal van 

SPOT/Oosterpoort Groningen. 

 

Tijdens Bloazen Bliksem zal zeker het onderdeel jeugdorkestenfestival terugkomen. We gaan weer voor elkaar spelen 

en naar elkaar luisteren. Ook zal er gerepeteerd worden op de stukken met het NNO. Voorop staat dat het een mooie 

muzikale dag wordt met veel plezier! 

Binnenkort kun je jouw jeugdorkest aanmelden via de website van MGD. Hou je mail en de website hiervoor in de 

gaten. 

  

Activiteiten in 2023 
 

https://mgdonline.nl/informatie-workshop-klein-koper/
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MGD - Algemene Ledenvergadering 
 

Voor 2023 staat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de MGD gepland op donderdag 23 maart.  

Locatie: Zalencentrum Gorechthuis, Hortuslaan 1, 9751 BE  Haren. 

 

Te zijner tijd ontvangen de aangesloten verenigingen een uitnodiging met de agenda. 

 
 

 

 

 

 

Save the date: op zaterdag 3 juni organiseren we “MGD zoekt talent”. 

We zijn hiervoor weer welkom bij Theater De Winsinghhof in Roden. 

Begin volgend jaar komt hierover meer informatie via de mail en onze website. 

Drents Fanfare Festival 
 

Chr. Muziekvereniging ‘Oranje’ uit Assen gaat op zaterdag 10 juni in De Bonte Wever in Assen het derde Drentse 

Fanfarefestival organiseren in samenwerking met de MGD.  

Achter de schermen wordt er inmiddels hard gewerkt aan de programmering. Er zijn verschillende ideeën over de 

programmering en over de manier van jureren. Er zijn diverse prijzen te winnen. 

De dag gaat waarschijnlijk bestaan uit een middag- en avondprogramma. 

 

Het belangrijkste doel van de dag is dat elke Drentse fanfare op zijn eigen niveau, van vijfde tot eerste afdeling, een mooi 

programma kan presenteren aan het publiek.  

 

De kosten voor deelname zullen rond de € 120 zijn.  

 

De aanmelding dient voor 1 februari a.s. in bezit te zijn van de secretaris van Oranje.  

Opgeven kan via mailadres: secretaris.oranje.assen@gmail.com 

mailto:secretaris.oranje.assen@gmail.com
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Groningen Brass Experience 2023 
 

Groningen Brass Experience is een jaarlijks festival met de Dutch Open Brass Band Championships (DOBC) als vast 

onderdeel. Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Claus Conservatorium, het Noord Nederlands 

Orkest, het Prinses Christina Concours, Vrijdag, Kultuurloket , SPOT Groningen, Brasspass tv, Yamaha en de Muziekbond 

Groningen en Drenthe. 

 

Groningen Brass Experience is een 4 daags evenement dat tussen 8-11 juni in met name de stad Groningen 

plaatsvindt.  

 

Op donderdag 8 juni is er een Bloazen Bliksem in samenwerking met het Noord Nederlands Orkest. Het NNO en 

100-150 jeugdige muzikanten van lokale muziekverenigingen vormen dan een groot orkest in de grote zaal van 

SPOT/Oosterpoort.  
Ook vinden er workshops plaats voor amateurmuzikanten (individueel en ensembles) m.m.v. van Christoph 

Moschberger en leden van Da Blechhauf’n in het Prins Claus Conservatorium.  

Deelnemen aan de workshops is gratis. Je kunt je opgeven via contact@groningenbrass.com. 

 

Op vrijdag 9 juni  is er een galaconcert door het blazersensemble Christoph Moschberger & Da Blechhauf’n.  

Verrassende arrangementen, een ontembare power en een solist van wereldklasse zijn de ingrediënten voor een 

spectaculaire muzikale avond. De combinatie van live muziek, solo optredens, humor, cabaret, dans en zang staan 

garant voor een concert om nooit te vergeten. 

 

Op zaterdag 10 juni worden de Dutch Open Brass Band Championships (DOBC) gehouden. Het Internationaal 

Brassbandkampioenschap vindt plaats in de grote zaal van SPOT/Oosterpoort met 18 orkesten uit binnen- en 

buitenland.  

 

Op zondag 11 juni is het mogelijk om als verenigingsorkest mee te doen aan de Ommeland Concerten. 

Op deze dag, die in het teken staat van de verbinding met muziekverenigingen in de provincie 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 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. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de MGD via deze link: 

https://mgdonline.nl/speelt-jouw-orkest-straks-met-een-topsolist/ 

 

Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MGD. 

 

mailto:contact@groningenbrass.com
https://mgdonline.nl/speelt-jouw-orkest-straks-met-een-topsolist/
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Borkumfestival 
 

Op zaterdag 17 juni organiseren wij voor de 6de keer dit muziekfestival op het Duitse eiland Borkum. Het verheugt ons 

te mogen mededelen dat het festival weer is volgeboekt! Maar liefst 16 orkesten zullen acte de présence geven.  

 

Met het organiseren van het festival biedt de MGD uw vereniging de mogelijkheid het seizoen op een geweldige wijze af 

te sluiten. Een combinatie van festivaldeelname, een buitenoptreden en een leuke dag op het eiland. 

Borkum is een prachtig Waddeneiland, het biedt veel mogelijkheden voor een zeer aangenaam verblijf. 

 

U kunt zich voor 2023 niet meer inschrijven. Zodra de datum voor het festival in 2024 bekend is zullen we dat bekend 

maken. In de praktijk blijkt dat je er dan snel bij moet zijn want voor Borkum geldt: vol = vol. 

 

 

 

KNMO – Sociale veiligheid 
 

Het is momenteel een hot item. Overal wordt melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Muziek maken en 

twirlen in een veilige omgeving, zoals dat op de KNMO-site staat.  

Voor meer informatie hierover: https://www.knmo.nl/diensten/preventiebeleid-seksueel-misbruik/ 

 

Wij zijn momenteel bezig met het zoeken naar een regionale vertrouwenspersoon. Te zijner tijd zullen we de 

verenigingen hierover nader informeren. 

  

Het bestuur en de 

commissieleden van de 

Muziekbond voor Groningen en 

Drenthe wensen de aangesloten 

verenigingen en lezers van deze 

nieuwsbrief een muzikaal en 

gezond 2023 toe!! 

https://www.knmo.nl/diensten/preventiebeleid-seksueel-misbruik/
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Hieronder vindt u ons activiteitenplan. 

Uiteraard alles onder voorbehoud van genoeg deelname  

 

Workshop klein koper 18 februari Assen 

(Trompetten en bugels) 
 

OMF/MGD concours/festival 11 maart Drachten 

 

Bloazen Bliksem 18 maart Assen 

 

Algemene Ledenvergadering 23 maart Haren 

 

MGD zoekt talent 3 juni Roden 

 

Drents Fanfare Festival 10 juni Assen 

 

Borkumfestival 17 juni Stadt Borkum 

 

HaFaBra Lef festival/concours 25 november Drachten 

(organisatie door MGD en OMF) 

 

MT-activiteiten: 

NK twirl NBTA 7 en 8 januari Almere 

Wedstrijd 1 april Coevorden 

Wedstrijd 17 juni Scheemda 

Wedstrijd 23 september Hoogeveen 

Workshop 7 oktober n.n.b. 

Wedstrijd  28 oktober Musselkanaal 

Wedstrijd 25 november Hoogeveen 

 

Overige activiteiten 

ONHK 1 april Barneveld 

 

ONFK 14 en 15 april Drachten 

 

Groningen Brass Experience 8 t/m 11 juni Groningen 

 

Fest der Blasmusik 11 november Steenwijk 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Zwartwatersweg 162 

 

9402 SX  Assen 

 

Emailadres: 

secretaris@mgdonline.nl 

 

0592 - 343 087 

06 - 539 735 70 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.mgdonline.nl 

MGD ACTIVITEITENPLAN 2023 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan gelijk in uw mailbox ontvangen? 

Schrijf u dan in via onze website! 

Ga naar: 

https://mgdonline.nl/nieuwsbrief-in-je-eigen-mailbox/ 

mailto:secretaris@mgdonline.nl
http://www.mgdonline.nl/
https://mgdonline.nl/nieuwsbrief-in-je-eigen-mailbox/

