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Harmonie Kunst na Arbeid uit Belfeld
Harmonie Sint Gertrudis uit Beesel
Harmonie Sempre Avanti uit Tegelen
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit
Tegelen
Philharmonisch
Gezelschap
uit
Reuver.

In deze Ceciliapost:
Deze uitgave is speciaal bestemd
voor harmonieleden tot 18 jaar die
willen deelnemen aan het Muzikaal
Jeugd Treffen op 9 en 10 april 2016
in Herberg, Brasserie de Bongerd,
Markt 13, Beesel.

HET MJT – DOE JE MEE?
Muziek maken is gelukkig een belangrijke
vrijetijdsbesteding voor veel (jonge) mensen.
Ook hier heeft de jeugd de toekomst en
hopelijk blijft dat nog lange tijd zo, zodat
muzikanten en toehoorders tot in lengte van
dagen van muziek(maken) kunnen genieten.
Wat is het MJT?

MJT betekent Muzikaal Jeugd Treffen.
Ieder jaar komen jeugdige muzikanten van 8
verenigingen uit de regio bij elkaar om muziek
te maken. Op 9 en 10 april 2016 wordt het
MJT voor de 42e keer gehouden, een teken
dat men een goede formule heeft gevonden
om jonge mensen met muziek bezig te laten
zijn.
De deelnemende verenigingen zijn:

Wanneer vindt het MJT plaats?

Op 9 en 10 april 2016 wordt het Muzikaal
Jeugd Treffen in Beesel gehouden. De
verenigingen treden in principe het ene jaar
op zaterdag, het andere jaar op zondag op.
Onze deelnemers treden op zondag 10 april
2016 in het strijdperk.
Wie mag hieraan deelnemen?
Iedere jeugdige muzikant tot 18 jaar mag aan
dit treffen deelnemen. In overleg met de
docent van de muziekschool wordt een
geschikt muziekstuk uitgezocht en tijdens de
muzieklessen wordt hieraan gewerkt.

Fanfare Eendracht uit Baarlo
Fanfare Maasoever uit Kessel
Fanfare Sint Aldegondis uit Maasbree
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Hoeveel muzikanten nemen deel?
Iedere vereniging mag 15 deelnemers
afvaardigen. Er mogen solisten, duo’s, trio’s
en kwartetten ingeschreven worden. Vaak
worden solisten tijdens hun optreden begeleid
door een pianist. De deelnemers van onze
vereniging worden begeleid door Ludy Rours.
Enkele weken voor het MJT vinden twee
repetities met hem plaats. Dit jaar is dit op
zaterdag 26 maart en 2 april 2016.
Kan
een
vereniging
niet
voldoende
deelnemers inschrijven, dan worden de
vrijgekomen
plaatsen
uitgegeven
aan
verenigingen die met meer dan 15
deelnemers willen meedoen.
Op welk niveau wordt muziek gemaakt?

Deelname geschiedt in 5 afdelingen:
Jeugdafdeling:
Kinderen die nog géén HaFa-diploma hebben
kunnen in deze afdeling deelnemen. Zij
worden door het jurylid beoordeeld en
ontvangen
na
afloop
een
beoordelingsrapport.
4e afdeling:
Hierin spelen leerlingen met een A-diploma.
Promotie naar de 3e afdeling vindt plaats bij
45 punten of meer.
3e afdeling:
Hierin spelen leerlingen met een B-diploma
en leerlingen die gepromoveerd zijn uit de 4e
afdeling. Promotie naar de 2e afdeling vindt
plaats bij 48 punten of meer.
2e afdeling:
Hierin spelen leerlingen met een C-diploma
en leerlingen die gepromoveerd zijn uit de
3e afdeling. Promotie naar de 1e afdeling vindt
plaats bij 51 punten of meer.
1e afdeling:
Hierin spelen leerlingen met een D-diploma,
en leerlingen die gepromoveerd zijn uit de 2e
afdeling.

dynamiek en nuancering
interpretatie (waaronder frasering)

Kun je ook iets winnen?

Iedere deelnemer ontvangt een diploma met
daarop vermeld het aantal punten dat hij/zij
wist te behalen. Na de optredens in elke
afdeling worden de diploma’s en juryrapporten
uitgereikt.
In iedere afdeling wordt een prijs toegekend
aan de deelnemer(s) met het hoogste aantal
punten. De deelnemer met het hoogste aantal
punten van het gehele MJT ontvangt een
oorkonde.
Wat zijn de kosten van deelname?
De inschrijvingskosten worden door de
vereniging betaald.
De deelnemers hoeven uiteraard niets te
betalen om te mogen optreden.
Bezoekers aan het MJT (dus ook ouders,
familieleden en andere belangstellenden
vanuit de vereniging) betalen een entreeprijs
van € 3,00 per persoon. (inclusief
programmaboekje).
Onze vereniging doet op zondag 10 april 2016
met zes deelnemers mee aan het MJT. Wij
wensen onze muzikanten al bij voorbaat veel
succes en hopen dat veel familieleden,
vrienden, bekenden en medemuzikanten de
weg naar Herberg, Brasserie de Bongerd,
Markt 13 te Beesel weten te vinden op deze
zondag. Het werkt natuurlijk heel stimulerend
als er veel fans in de zaal zitten!
Tot ziens op zondag 10 april 2016 in Herberg,
Brasserie de Bongerd, Markt 13 te Beesel!
Yvonne Wibbeke-Verbeek, jeugdmentor.

Hoe wordt een optreden beoordeeld?

Het optreden van iedere deelnemer wordt op
6 onderdelen door een deskundig jurylid
beoordeeld. Per onderdeel zijn maximaal 10
punten te behalen.
De onderdelen zijn:
zuiverheid
klankgehalte
(bij
ensembles:
klankverhouding)
techniek en articulatie
ritmiek en samenspel
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