Zaterdag 15 oktober 2016 organiseert Himalaya Music i.s.m. Harmonie
‘Ons Genoegen’ St. Hubert een jeugdfestival voor jeugdorkesten en
jeugdslagwerkgroepen.
Om orkesten te stimuleren ook naar elkaars optreden te luisteren zal het festival
in blokken van optredens worden verdeeld waarbij de uiteindelijke volgorde van
optreden d.m.v. loting bepaald zal worden. De orkesten krijgen uiteraard van te
voren te horen in welk blok ze worden ingedeeld.
Het thema is ‘natuur’. Het is de bedoeling dat elk orkest zich met dit thema ook
van haar creatieve kant laat zien. Elk orkest krijgt 20 minuten speeltijd. U kunt
zelf aangegeven welke twee werken u beoordeeld wilt zien door een vakjury. De
juryleden zijn Marianke Hobé en Ivo Kouwenhoven. Elk orkest ontvangt een
herinnering van deelname en een positief verslag met opbouwende kritiek. Er
worden geen punten gegeven. Het orkest met de beste muzikale prestatie
ontvangt een trofee en het orkest dat het thema ‘natuur’ het creatiefst heeft
neergezet een gratis muziekstuk van Himalaya Music.
Het jeugdfestival zal gehouden worden in gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’,
Wethouder Lemmenstraat 13, 5454 GH in Sint Hubert en duurt van 10.00 uur
tot 18.00 uur.
Wilt u uw orkest inschrijven voor dit jeugdfestival vult u dan onderstaand
formulier a.u.b. volledig in. U ontvangt z.s.m. een bevestiging van deelname. De
eerste 12 aanmeldingen kunnen gegarandeerd meedoen. Het inschrijfgeld van
€65,= hoeft u pas over te maken als u de bevestiging van deelname heeft
ontvangen.
Wij hopen ook uw vereniging te mogen verwelkomen op 15 oktober in St.
Hubert!
Ivo Kouwenhoven

Ons Genoegen St. Hubert

Inschrijfformulier voor het Himalaya Music jeugdfestival op 15 oktober 2016

Naam vereniging
Contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam van het orkest
Naam dirigent
Aantal leden

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Soort ensemble (kruis aan wat van toepassing is)
0 Harmonie
0 Fanfare
0 Brassband
0 Slagwerkgroep

Sectie (kruis aan wat van toepassing is)
0 Beginners (weinig tot geen podiumervaring)
0 Gevorderden

U kunt het formulier sturen naar:
Himalaya Music
Lekdijk 110
2957 CJ Nieuw-Lekkerland

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Himalaya Music:
Tel: 085-8769439/06-11151849
E-mail: info@himalayamusic.nl

