
 

 

 

 

 

  NIEUWSBRIEF           31 OKTOBER 2017

 

 

Concertconcours/-festival voor Harmonie, Fanfare en Brassband 

Zaterdag 11 november – Zaantheater, Zaandam 
 

Twaalf deelnemende verenigingen met zo’n vijfhonderd muzikanten zullen zich tijdens deze 

concoursdag laten horen. Negen orkesten nemen deel aan het concours. Drie orkesten doen mee 

volgens reglement “festival tijdens concours” zonder de druk van punten en prijzen, zij 

ontvangen een verslag en hebben een nagesprek met de jury. 

De deelnemende verenigingen en dirigenten een goed optreden toegewenst, met veel muzikaal 

plezier en een goed puntenresultaat, en alle werkers en publiek een fijne muzikale dag! 
 

Toegangsprijs € 8,00. 

Aanvang ochtend 10.00 uur; middag 14.00 uur; avond 17.50 uur. 

Meer informatie over deelnemers en programma op de MNHU-website: www.mnhu.nl. 
 

Adres Zaantheater: Nicolaasstraat 3, Zaandam. 

 

 

MNHU-muziekexamens in oktober t/m januari 
 

Theorie: Rhenen, 24 oktober; Huizen, 25 november; Monnickendam, woensdag 13 december. 

Praktijk: Rhenen, 11 november; Monnickendam, 16 december; Huizen, 27 januari 2017. 

Voor details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website www.mnhu.nl. 

 

 

KNMO-Award voor bijzondere initiatieven 
 

De KNMO wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende 

initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve 

concepten komen in aanmerking voor drie geldprijzen.  

Alle geledingen van de KNMO worden uitgedaagd om deel te nemen aan de KNMO-Award. 

Aanmelden van projecten tot 1 januari 2018. De beste drie inzendingen gaan naar de finale. 

De einduitslag volgt tijdens het KNMO Congres in november 2018. 

Zie de KNMO-website voor meer informatie:  

http://www.knmo.nl/2017/09/07/nieuw-knmo-award/#.WbFtVOQUlu0. 

 

 

Terugblik regio-bijeenkomsten 7 en 15 februari in Ursem en Hilversum 
 

Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het thema: “Hoe bestuur ik mijn vereniging?” 

Na een inleiding door organisatie-adviseur Marjan Steltman was er uitwisseling en discussie rond 

drie deelonderwerpen: beleidsplan; interne/externe communicatie; taakverdeling in het bestuur. 

Een achtergronddocument bij deze sessies vindt u op onze site: 

http://mnhu.nl/index.php/nieuws/regiosessies 
  

http://www.mnhu.nl/
http://www.mnhu.nl/
http://www.knmo.nl/2017/09/07/nieuw-knmo-award/#.WbFtVOQUlu0
http://mnhu.nl/index.php/nieuws/regiosessies


Bezoek het KNMO-congres – “Samen leren en inspireren” 

Zaterdag 25 november in Eemnes 
 

Het KNMO congres is dit jaar weer breder van opzet, deze dag mag je niet missen. 

De kracht van de KNMO is dat er gebruik gemaakt kan worden van de expertise en ervaring bij 

de verschillende doelgroepen. Door uiwisseling kunnen de diverse sectoren elkaar versterken en 

wordt de diversiteit binnen de KNMO beter zichtbaar gemaakt.  

Daarom is het motto van het congres “samen leren en inspireren”. Alle doelgroepen presenteren 

zich met inspirerende sessies die ook voor andere doelgroepen interessant zijn. Zo kan iedereen 

nieuwe ideeën en inspiratie opdoen.  

Voor de organisatie van dit congres is een werkgroep ingericht, met vertegenwoordigers uit alle 

doelgroepen en de FASO, die een breed en interessant programma heeft samengesteld.  
 

Een greep uit de verschillende parellelsessies:  
 

Digitaal jureren (CGN) Interessant voor concoursorganisaties voor mars, show, 

 majorette & twirl, concertslagwerk en blaasmuziek. 
 

De jeugd heeft de toekomst (SMP) Vervolg op de brainstorm van 16 september voor de sector 

 mars en show. 
 

Kennis delen (CGN+NBTA) De doelgroepen CGN en NBTA gaan samenwerken. 

 Waarom? En hoe werkt dit? 
 

MO adventure (blaasmuziek) Presentatie door het Metropole Orkest van het gezamenlijk 

 project van MO, KNMO en LKCA rond lichte muziek. 
 

Nederlands Blazers Ensemble Mogelijkheden van samenwerking. 

(blaasmuziek) 
 

Muziekonderwijs voor ieder kind? Verenigingen en scholen kunnen samenwerken,  

 maar hoe werkt dat dan? 
 

Gebruik van social media (PR) Hoe kun je effectief omgaan met social media? 
 

Waar haal ik geschikt repertoire  De constante zoektocht naar geschikte muziek. 

vandaan (FASO)  
 

Kwaliteit is een visie Hoe houden verenigingen hun kwaliteit op peil?  

 Verenigingen uit diverse sectoren vertellen hierover. 
 

Het begint met een concept (SMP) Topshoworkesten vertellen hoe ze tot hun 

 programmaconcept zijn gekomen. 
 

Leren door competitie (SMP/CGN) Indoor Winds en Indoor Percussion groeien snel. 

 Leer waarom! 
 

Toekomst Marsconcours (SMP) Kan het marsconcours op deze manier voortbestaan? 
 

Leer van de meester (blaasmuziek) Een solist van het Metropole orkest geeft een workshop. 
 

Show 2025 (SMP) Waar gaat de showsector naar toe? 
 

Derieved Achievement (CGN/SMP) Technische sessie voor instructeurs van showkorpsen,  

 ook geschikt voor percussie, color guard en mars 

 

Aanvang 10.30 uur. Deelname is gratis. Lunchbuffet € 15,50 per persoon (niet verplicht).  

Schrijf snel in, de organisatie wil graag weten op hoeveel personen gerekend kan worden.  

Plaats: Van der Valk Hotel De Witte Bergen, Rijksweg A1, Eemnes.  

Meer Informatie en inschrijving: www.knmo.nl/knmo-congres-2017-samen-leren-en-inspireren/ 

 

  

http://www.knmo.nl/knmo-congres-2017-samen-leren-en-inspireren/


MNHU levert elf Nederlandse Kampoenen Majorette en Twirling 2016 
 

Majorettewedstrijden worden georganiseerd door de muziekbonden, met aan het eind van het 

jaar het NK KNMO, waar de bonden hun podium-kampioenen afvaardigen. 

Onderdelen: Artistiek Programma, Sterparade, Technisch Programma en Show-Twirl. 

Twirlwedstrijden worden landelijk georganiseerd door de NBTA. Die organiseert drie NK’s. 

In december voor de beginners (Runner-Up), in januari voor gevorderden en de Kampioens-

klasse (Intermediate en Advance). Hier bepaalt de “ranking” van het voorbije seizoen de 

mogelijke NK deelname. Onderdelen zijn meerdere Twirling-disciplines: Solo, 2-Baton, Duo, 

Ensemble, Small-Team en Large Team, Super-X-Strut, Dance Twirl en Pompon-teams. 

In maart is er dan nog het NK Show-Twirling waar op de onderdelen Show-Twirling, Exibition-

Corps en de Parade-Corps de laatste titels worden verdeeld.  

Tijdens de NBTA NK’s in januari en maart worden ook de kandidaten geselecteerd voor de 

Europese of Wereldkampioenschappen van dat jaar. 

Het MNHU-bestuur wil de Kampioenen uit de MNHU graag in het zonnetje zetten, feliciteert ze 

nogmaals met dit mooie resultaat en wenst ze veel succes in de laatste wedstrijden van 2017. 
 

Nederlands Majorette Kampioenschap KNMO 

Artistiek Programma Ensemble Jeugd 1 Iris van Zanten, Larissa Commandeur, Mireille Tuithof 

  van Evolution Twirlteam uit Veenendaal 
 

Nederlands Twirling Kampioenschap Runner-Up NBTA 

Dance-Twirl Duo Preteen Danique van Emmerik en Kirsten Koster 

  van S.V. Omnia uit Aalsmeer 

Ensemble Preteen Ensemble C  van Excelsior Bunschoten uit Bunschoten 

Ensemble Senior Ensemble A van S.V. Omnia uit Aalsmeer 

Small Team Juvenille Small Team  van Twirlvereniging Vitality uit Alkmaar 

Twirling 2 Baton Preteen Kirsten Koster – S.V. Omnia uit Aalsmeer 

Duo Twirling  Senior Jetske en Willeke van der Pol  

  van Twirlvereniging Vitality uit Alkmaar 
   

Nederlands Twirling Kampioenschap Intermediate NBTA 

Dance-Twirl Solo Junior Celina Byrne – van S.V.Omnia uit Aalsmeer 
 

Nederlands Twirling Kampioenschap Kampioensklasse NBTA 

Pompon-Team Senior Pompon-team – Twirlvereniging Vitality uit Alkmaar 
 

Nederlands Kampioenschap Show Twirl NBTA 

Show-Twirl Corps Juvenille Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Leersum 

Show-Twirl Corps  Senior Showgroep Xtreme uit Heemskerk 
 

 

EK Baton-Twirl – 14 april in Porec, Kroatië succesvol voor Vitality  
 

Van de MNHU deden aan dit kampioenschap mee: drie solisten en een pomponteam.  

De solisten, allen van S.V. Omnia uit Aalsmeer, behaalden helaas geen podiumplaatsen.  

Het pompon-team van Vitality uit Alkmaar werd wederom Europees Kampioen. 
 

 

Europees Kampioenschap Majorette – 6 t/m 8 oktober in Almere   

succesvol voor MNHU-verenigingen EMM en Xtreme   
 

Vanuit de MNHU hebben aan dit evenement deelgenomen het Juvenile Corps van  

EMM uit Leersum en het Senioren Corps van Showgroep Xtreme uit Heemskerk.  

Beide namen deel in het onderdeel Show Twirl. Ze stonden ook beide op het podium.  

EMM werd Europees Kampioen en Xtreme behaalde de derde plaats. 

  



Data Nederlandse Kampioenschappen Majorette en Twirl 2017 
 

9 december   Majorette junioren en senioren Sporthal Ezinge in Meppel 

16 december Majorette jeugd Sporthal de Slagen in Waalwijk 

16 en 17 december   Baton-Twirling runners-up Topsportcentrum in Almere 

13 en 14 januari 2018 Baton-Twirling Topsportcentrum in Almere 
 

De Majorette-ranking voor de MNHU is opgesteld. Voor 9 december in Meppel zijn drie solisten 

en een duo aangemeld voor deelname, allen zijn leden van The River Girls uit Amsterdam.  

Deze dames veel succes toegewenst!  

De NBTA zal binnenkort de deelnemers van de voorronden en de kampioenschappen middels de 

ranking publiceren op hun website https://www.nbta.nl/nk--ek/rankinglijsten-2017. 

Voor uitgebreider informatie zie www.mnhu.nl. 

 

 

Pas op!  Niet elk optreden valt onder de collectieve BUMA-overeenkomst  
 

In de evaluatie tussen KNMO en BUMA is geconstateerd dat veel verenigingen niet goed op de 

hoogte zijn van de inhoud van de collectieve overeenkomst voor de auteursrechten. Dit geldt 

vooral als het gaat om wat wel/niet onder deze overeenkomst valt. 

Het is altijd erg vervelend als een vereniging bijvoorbeeld na een concert met een betaalde (al 

dan niet professionele) solist onverwacht geconfronteerd wordt met een factuur van de BUMA, 

terwijl men verwachtte dat dit onder de collectieve overeenkomst zou vallen. Daarom vragen we 

uw aandacht voor de inhoud van de overeenkomst. 

Zie voor meer uitgebreide informatie over de overeenkomst, met de regels en voorwaarden de 

KNMO-website: http://www.knmo.nl/diensten/bumastemra/. 

 

Vacature bestuurslid Blaasmuziek in bestuur MNHU 

Herhaalde oproep voor kandidaten 
 

In de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2016 heeft ons bestuurslid Blaasmuziek 

Teun Roodenburg bij zijn herverkiezing aangegeven de driejarige termijn niet vol te zullen 

maken. Graag ondersteunt hij een opvolger bij de introductie in deze functie. 
 

Het bestuurslid Blaasmuziek is de eerstverantwoordelijke binnen het MNHU-bestuur voor beleid 

en activiteit rond HaFaBra, blaaskapellen, bigbands en andere uitingen in de blaasmuziek. 

Als afgevaardigde in de landelijke doelgroep Blaasmuziek van de KNMO is hij/zij de schakel 

tussen de MNHU en de landelijke KNMO-organisatie en medebepaler van het landelijk beleid. 

Voor de eerstkomende ALV in juni 2017 wordt deze vacature geagendeerd. 
 

Heeft u belangstelling of kent u een belangstellende? Neem contact met ons op voor een 

vrijblijvende kennismaking met ons bestuur en met de inhoud van deze bestuursfunctie.  

 

 

Contact met MNHU  

 

Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591 969, secretaris@mnhu.nl. 

Op onze website www.mnhu.nl vindt u de contactgegevens van alle MNHU-bestuursleden. 

U kunt op de website ook terecht voor bestelling van insignes, examenagenda en -inschrijving, 

concoursagenda, -inschrijving en -uitslagen. 

Ook op Facebook kunt u ons vinden, like daar onze pagina!. 
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