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Uitnodiging

vocale en instrumentale editie

Welkom
Graag nodigen we u uit voor ons 69ste Europees
Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt, Pelt, België!
Deze 69ste editie is een uniek dubbel festival waarbij we
niet alleen koren maar ook instrumentale ensembles zullen
ontvangen. Omdat we in 2020 jammer genoeg geen festival
hebben kunnen organiseren omwille van de COVID-19
pandemie willen we in 2021 een dubbel muzikaal feest
houden!

en emotioneel geladen feest met de Europese gedachte
en het Festivalmotief “Alle Menschen werden Brüder” als
permanente inspiratiebron.
Kom in 2021 ook samen met uw groep naar Neerpelt en
geniet van deze unieke ervaring voor de musicerende jeugd
van Europa en ver daar buiten.

Wat ooit begon als een kleinschalige lokale zangwedstrijd,
met als doel de jongeren te stimuleren om muziek te
studeren, is na al die jaren uitgegroeid tot een begrip in de
wereld van kinder- en jeugdkoren en –orkesten en gekend
tot ver buiten de Europese grenzen.
Van 29 april tot 3 mei 2021 zullen opnieuw ongeveer 100
kinder- en jeugdkoren en instrumentale ensembles en om
en bij de 4.000 jongeren tot 28 jaar uit de hele wereld elkaar
in Neerpelt ontmoeten om hun muziek en elkaars culturen
te delen en te ontdekken. Verenigd in de liefde voor de
muziek beleven ze er een groot feest van vreugde, vrede en
vriendschap, rijk aan muzikale hoogtepunten.
Ieder koor en ensemble brengt een juryconcert voor een
internationale, professionele jury van muziekpedagogen,
componisten en muziekexperts. Deze zal het optreden
vanuit een positieve invalshoek evalueren en een
pedagogisch onderbouwd verslag opmaken.
Zowel tijdens deze juryconcerten als tijdens de talrijke
andere concerten en workshops krijgen alle jonge musici
de gelegenheid een podiumervaring op te doen en dit voor
een uitgebreid internationaal publiek.
Ook is de dagelijkse proclamatie, waar elke deelnemende
groep een diploma ontvangt, telkens weer een spetterend
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Juryconcerten
De juryconcerten vormen de kern van het festival. Ieder deelnemend koor of ensemble brengt voor een internationaal
gerenommeerde jury een eigen programma, samen te stellen volgens de geldende reeksvoorwaarden (zie www.emj.be).
Aan onze festivaleditie van 2021 kunnen koren deelnemen in
één of meerdere van volgende reeksen:
- Reeks V.A1:
			
- Reeks V.A2:
- Reeks V.B:		
- Reeks V.C:		
- Reeks V.D:		
- Reeks V.E:		
- Reeks V.F:		
- Reeks V.G:		
			
			
			

kinderkoren tot 12 jaar, met een gemiddelde
leeftijd < 11 jaar
kinderkoren tot 14 jaar
gelijkstemmige jeugdkoren
gemengde jeugdkoren
wimpelreeks kinderkoren
wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren
wimpelreeks gemengde jeugdkoren
vrije reeks: vocale folklore, close harmony,
vocal jazz, gospel & spiritual, popkoor, a capella
ensembles, vocale koren met een beperkte
instrumentale begeleiding

Of instrumentale ensembles in één of meerdere van volgende
instrumentale reeksen:
- (Wimpel)reeks I.A:
- (Wimpel)reeks I.B:
- (Wimpel)reeks I.C:
- (Wimpel)reeks I.D:
- (Wimpel)reeks I.E:
			
- (Wimpel)reeks I.F:
			
- (Wimpel)reeks I.G:

harmonies, fanfares, brass bands
jazz ensembles en big bands
percussie-ensembles
ensembles voor kamermuziek
kamerorkesten, strijkorkesten en
symfonische orkesten
ensembles voor vrije instrumentatie,
volksmuziek en overige instrumenten
ensembles voor oude muziek

(*) Voor de wimpelreeks komen volgende groepen in aanmerking:
- Groepen die tijdens een voorbij Europees Muziekfestival voor de
Jeugd minimum een eerste prijs cum laude behaalden of
- Groepen die tijdens een internationaal festival een opvallend
resultaat behaalden of
- Groepen die een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen.
- Een aantoonbaar kwaliteitsniveau aan de hand van een
recente video-opname is verplicht (max. 1 à 2 jaar oud).

3

Alle koren brengen tijdens het juryoptreden, naast een
repertoire naar eigen keuze, rekening houdend met de geldende
reeksvoorwaarden, ook een verplicht lied afhankelijk van de
reeks waarin ze deelnemen.
Het plichtlied voor de reeksen A tot F wordt in de loop van
november 2020 bezorgd. Het plichtlied voor de reeks G
wordt bij inschrijving bezorgd.

Proclamatie, extra concerten en workshops
Naast het evaluerende gedeelte biedt het festival ook
heel wat randactiviteiten waarbij ontmoeting, samen
musiceren en verbroedering tussen de deelnemende
jongeren centraal staan.

Proclamatie
De proclamatie, hét hoogtepunt van elke festivaldag, wordt
massaal door alle deelnemers en honderden bezoekers
bijgewoond. De sporthal van het Provinciaal Domein
Dommelhof, voor de gelegenheid omgebouwd tot een groots
theater, vormt het kader voor deze bruisende en bijzonder
sfeervolle overhandiging van alle quoteringen van de dag.
Alle groepen die tijdens de dag hun juryconcert hebben
afgewerkt zijn op deze proclamatie aanwezig en nemen met
veel plezier hun diploma en resultaten in ontvangst.
Dit diploma vermeldt:
Eerste prijs “summa cum laude”
= voor groepen die 98, 99 of 100% behaalden
Eerste prijs “cum laude”
= voor groepen die 90 tot en met 97% behaalden
Eerste prijs
= voor groepen die 80 tot en met 89% behaalden
Tweede prijs
= voor groepen die 70 tot en met 79% behaalden
Derde prijs
= voor groepen die 60 tot en met 69% behaalden
Vermelding
= voor groepen die 59% of minder behaalden
In de loop van de maand juni ontvangen alle deelnemende
groepen een uitgebreid, pedagogisch onderbouwd
juryrapport waarbij vooral de nadruk ligt op een positieve
en niet-competitieve beoordeling.

Laureatenconcerten
Aan het einde van elke festivaldag wordt in het theater van
het Provinciaal Domein Dommelhof het laureatenconcert
georganiseerd. Enkele groepen uit verschillende reeksen,
die tijdens hun juryconcert hoge resultaten behaalden,
worden geselecteerd om aan dit concert deel te nemen, dat
daardoor ongetwijfeld garant staat voor een hoogstaande
kwaliteit.

Happening
De Happening is een gevarieerd avondconcert met een
vooral populair karakter. De gevarieerde muziek weet het
talrijk aanwezige publiek steeds te bekoren. Enkele op
voorhand geselecteerde deelnemende groepen brengen
naast een individueel programma ook een gezamenlijk
programma. Het gezamenlijke gedeelte ontvangen de
groepen op voorhand en werken ze af tijdens het festival in
een professioneel begeleide workshop.

Workshops
Verkennen van nieuwe muziekstijlen, kennismaken met
onbekende bezettingen, het samen uitvoeren van één
groot werk, musiceren in een ontspannen sfeer … Het
gebeurt allemaal tijdens de workshops die het Europees
Muziekfestival voor de Jeugd organiseert.

Andere concerten
In samenwerking met de deelnemende groepen organiseren we diverse boeiende concerten zoals namiddag-,
aperitief-, avond-, school- en verbroederingsconcerten.
Neerpelt en omliggende gemeentes worden tijdens onze
festivaldagen op muzikaal vlak verwend.
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Programma en kostprijs 69ste festivaleditie
Deelnemen aan ons festival kan in één van volgende 2 formules:

FORMULE 1
Weekend van
donderdag 29/04/2021 tot maandag 03/05/2021.

Dagformule op vrijdag 30/04/2021, zaterdag 01/05/2021 of
zondag 02/05/2021

• Donderdag 29/04/2021
Aankomst, avondmaal en openingsspektakel
(Kick-off en A Taste of Neerpelt)
• vrijdag 30/04/2021, zaterdag 01/05/2021
en zondag 02/05/2021:
3 maaltijden, juryconcerten, workshops en
andere concerten
• Maandag 03/05/2021:
Ontbijt en vertrek

• Juryconcert, proclamatie, walking dinner en eventueel
avondprogramma

• Inschrijvingskost:
Minimum € 75 en maximum € 500 per groep. Voor
elk 2de of volgende groep bieden we verlaagde
inschrijvingskosten aan. Raadpleeg de gedetailleerde
reglementen op onze website www.emj.be.
• Accommodatiekost:
- Weekendverblijf in een luxe bungalowpark:
		 € 265 per persoon
- Weekendverblijf in een vakantiedorp,
		 groepsaccommodatie of gastgezin:
		 € 170 per persoon
• Eventuele extra kost:
- lunchpakket: € 6 per persoon
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FORMULE 2

• Inschrijvingskost:
Minimum € 75 en maximum € 500 per groep. Voor
elk 2de of volgende groep bieden we verlaagde
inschrijvingskosten aan. Raadpleeg de gedetailleerde
reglementen op onze website www.emj.be.
• Eventuele extra kost:
- Warm middagmaal: € 9.50 per persoon
- Koud avondmaal: € 7 per persoon

Hoe inschrijven?
Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te
Neerpelt wordt georganiseerd voor jongeren tot 28
jaar. De 69ste editie gaat door van donderdag 29
april tot maandag 3 mei 2021. Inschrijvingen voor
onze 69ste festivaleditie worden verwacht vóór 26
oktober 2020.
Volgende documenten dienen tijdig en bij voorkeur digitaal,
samen met de inschrijving, naar het festivalsecretariaat
opgestuurd te worden opdat de inschrijving volledig is:
- het inschrijvingsformulier
(te vervolledigen via www.emj.be)
- een deelnemerslijst met naam, geboortedatum, geslacht
- een exemplaar van de partituren van alle werken
opgenomen in het juryprogramma
- een recente foto van de groep
- een recente geluidsopname
- een recente video-opname voor groepen die zich 		
inschrijven voor de wimpelreeks

De inschrijvingsdocumenten en de volledige
festivalreglementen kunt u vinden op onze website
www.emj.be of via ons festivalsecretariaat (info@emj.be).
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Toekomstlaan 7 bus 2
3910 Pelt
België
Tel.:
Fax:
E-mail:
Website:

+32 11 66 23 39
+32 11 66 50 48
info@emj.be
www.emj.be
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Europees Muziekfestival voor de Jeugd 2022
De festivaleditie van 2022, een vocale, zal doorgaan van vrijdag 29/04/2022 tot maandag 02/05/2022.
Aan een vocale festivaleditie kunnen koren deelnemen in
volgende reeksen:
- Reeks A1:
		
- Reeks A2:
- Reeks B:
- Reeks C:
- Reeks D:
- Reeks E:
- Reeks F:
- Reeks G:
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kinderkoren tot 12 jaar, met een gemiddelde
leeftijd < 11 jaar
kinderkoren tot 14 jaar
gelijkstemmige jeugdkoren
gemengde jeugdkoren
wimpelreeks kinderkoren
wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren
wimpelreeks gemengde jeugdkoren
vrije reeks: vocale folklore, close harmony,
vocal jazz, gospel & spiritual, popkoor,
a capella ensembles, vocale ensembles met
een beperkte instrumentale begeleiding

Voor de wimpelreeks komen volgende koren in aanmerking:
- Koren die tijdens een voorbij Europees Muziekfestival voor
de Jeugd minimum een eerste prijs cum laude behaalden of
- Koren die tijdens een internationaal festival een opvallend
resultaat behaalden of
- Koren die een grondige artistieke ervaring kunnen 		
voorleggen.
- Een aantoonbaar kwaliteitsniveau aan de hand van een
recente video-opname is verplicht (max. 1 à 2 jaar oud).

De volgende instrumentale editie van 2023 zal plaatsvinden
van vrijdag 28/04/2023 tot dinsdag 02/05/2023.

Getuigenissen
“Ontzettend bedankt voor vier geweldige en onvergetelijke
dagen in Neerpelt! Superlatieven ontbreken om jullie te
vertellen hoezeer we, samen met de kinderen, genoten
hebben. We zitten nog steeds in de EMJ-bubbel en voorlopig
blijven we hier gewoon zitten.”
Liesbeth Meylemans, dirigente “Kindersymfonie”
Loenen aan de Vecht, Nederland
“What a fantastic festival in every way! The spirit, the
organization and warm welcome , the spirited and
enthusiastic youth, the great level of performance.
Thank you all very much for making it happen.”

“The Alytus Orchestra SVAJONĖ is very happy to have
participated at the EMJ festival.
We are fascinated by the excellent organization. It is
incredible to see how many volunteers did their very
best during the entire weekend and that it is possible to
achieve such a high quality event with the high amount
of participants. We can’t stop reminiscing about all the
wonderful experiences we had. Thank you to everybody!”
Alytus Music School Youth Symphony Orchestra SVAJONE
Alytus, Lithuania

Eleftheria Kotzia, Greece
jury member EMJ
“We willen jullie graag bedanken voor een prachtige
festivaldag. Onze muzikanten en dirigent hebben zich enorm
geamuseerd.Onze welgemeende complimenten aan jullie,
de organisatie, om alles in goede banen te leiden. Er hangt
een heel leuke sfeer op jullie festival, iets dat enkel bereikt
kan worden als er gepassioneerde mensen achter de
schermen werken.”
Universitair Harmonieorkest Leuven
Leuven, België
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