
    EMJ 
Wandelpad

Lengte: 4,5 km  
Moeilijkheidsgraad: makkelijk

 Kindvriendelijk: 100% 

Online shows:

11.00 – 12.00 uur  Kick-off “Music Maestro”
 Met live optredens van o.a. de Piccolo’s
14.00 - 18.00 uur   Namiddagshow “United@Home”
               Met verschillende live optredens van 

Bajantjes, Musart, Kunstacademie Noord-
Limburg en met interviews en live-interventies 
van buitenlandse groepen en deelnemers en 
meer

18.00 – 19.00 uur  Muzikaal vocaal intermezzo door D-Base
19.00 – 20.30 uur  Happening “Crescendo”
 Slotshow met het overzicht van de dag 

met verschillende live optredens van 
Kunstacademie Noord-Limburg, leden van 
het Limburgs Symfonisch Orkest...

20.30 – 22.30 uur  Feestelijke afsluiter met Double-D
22.30 uur Vuurwerk

Online doorlopend te volgen:

Juryconcerten

Programma

Sponsors

Social media
Website:  www.emj.be
 @emjfestival
 EMJ Neerpelt
 @emjfestival
Volg het reilen en zeilen van de deelnemende groepen én 
vrijwilligers achter de scherm live via onze sociale media.
Vergeet vooral niet #emjfestival te gebruiken! 
  

Online platform

De 69ste editie van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd zal de 
geschiedenisboeken ingaan als de eerste virtuele festivaleditie van 
het EMJ. Door de huidige coronapandemie kunnen de vele binnen- 
en buitenlandse groepen jammer genoeg niet naar Pelt komen. 
Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Via het digitale 
platform kunnen de deelnemende koren en orkesten genieten van 
verschillende workshops en ontmoetingsmomenten. Tegelijkertijd 
kunnen de bezoekers van het festival op eigen vraag de verschillende 
muzikale inzendingen van de groepen bekijken en beluisteren. 

De inzendingen, van zowel de vocale als instrumentale groepen, 
worden door een internationale jury geëvalueerd. Tijdens het 

festival krijgt de dirigent van elke groep gerichte terugkoppeling 
en advies van de juryleden tijdens een 1-op-1 overleg via 

dit digitale platform. Zo wordt ook het EMJ online die 
dag de plaats om elkaar muzikaal te ontmoeten!

ÉÉN PLEK OM DIGITAAL AF 
TE STEMMEN TIJDENS DE 

FESTIVALDAGEN: 
WWW.EMJ.BE.
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aBoonen

BOSEIND 89 3910 NEERPELT

Mortelmans
D r a n k e n

Bevriende handelaars  
steunen het 69e festival 

Au Bain-Marie - Bakker Puts - Bella Via - Bloemkado - Brasserie 
Central - Chocolate & Ice - De Potter - De Lorijn - 

Geert Geelen Haarmode - Hairpoint Joyce - HR Vliegenramen 
en -deuren - KIA Garage Lumens - Limburg International - 

Liplijn Mode - Orthopedie  Martens - Paco’s Tabacco - Protech 
Orthopedie - Scoutsrally BVBA - Taverne Studio - 

Trend Modeaccessoires - VDL Klima - Verzekeringen Bodvin
 



Wandelroute Locaties

Wij begroeten u graag op ons EMJ Wandelpad en leiden u met plezier langs een 16-tal locaties die voor het Europees Muziekfestival voor de Jeugd een 
historische waarde hebben. Soms zijn het plaatsen die tot onze geschiedenis behoren, soms locaties die ook tegenwoordig nog een functie hebben     
binnen het festival. Op ieder van deze plaatsen krijgt u een stukje historische achtergrond en een verrassend weetje. 

Wandelt u graag met de smartphone in de hand, dan kan u dit wandelpad downloaden via de gratis app izi.travel. Liever zonder technologie? Dan kan u 
deze flyer volgen en onderweg uitkijken naar de infoborden die bij de verschillende locaties geplaatst zijn. 

U hoeft geen topsporter te zijn om van deze wandeling te genieten; ze is ongeveer 4,5 km lang. Het start- en eindpunt van de wandeling zijn voorzien aan 
WICO Juniorcampus in Neerpelt. 

Wij wensen u een informatieve en deugddoende wandeling toe en zien u graag terug in de volgende live-edities van ons EMJ. 

Kan u echter niet zo lang wachten? Dan dagen we u uit om de EMJ caches te zoeken die te herkennen zijn aan het #EMJ-label. Veel zoekplezier!

1.  Voormalig Sint-Hubertuscollege
2.  Gemeentehuis

 Wist je dat...
 ...tijdens de recepties van het EMJ tekenen de gasten nog  
 steeds een ‘gulden boek’, een traditie die ondertussen al  
 vele tientallen unieke exemplaren heeft opgeleverd

3.  Beeld “50 jaar EMJ-pietjes”
4.  Kerkplein
5.  Sint-Niklaaskerk
6.  Festivalvlaggen
7.  Beeld “50 jaar EMJ”
8.  Festivalhuis
9. Dommelhof Theater
10. Leemberg & Coninxsteen
11.  Dommelhof Sporthal ‘EMJ Festivalhal’
12.  Walter-Geelen-plein
13.  Bibliotheek

 Wist je dat...
 ... het EMJ bevindt zich ook letterlijk in de bib. Voor het  
 50e jubileum werd het boek Perpetuum Mobile uitgegeven.  
	 Het	boek	is	aan	te	schaffen	via	het	festivalsecretariaat		
 maar kan ook worden ontleend uit deze bibliotheek.

14.  Forte-gebouw
15.  De Dommelgalm
16.  Priester Jan Coninxstraat 

Bij iedere locatie vindt u een infobord. De QR-code op deze borden 
biedt u extra beeld- en geluid bij de betreffende locatie.  


