
‘MHM Jeugdfestival 2023’
Zaterdagmiddag 10 juni 2023  

Na de succesvolle 1e editie van het MHM Jeugdfestival afgelopen

juni, dat uiteindelijk het enige jeugdfestival van 2022 zou blijken te zijn, zijn wij alweer gestart

met de organisatie plannen voor de 2e editie. Deze wordt echter pas definitief wanneer er zich

acht deelnemers hebben aangemeld voor deze 2e editie, verspreidt over drie klassen en twee

onderdelen. Met name het regelen van de financiering en de vereiste vergunning kosten heel

veel tijd en daarin willen we graag investeren maar dan moeten we zeker weten dat er voldoen-

de animo is (lees voldoende deelnemers willen deelnemen).

Tijdens de 1e editie hebben wij 11 jeugdbands mogen verwelkomen over de twee klasses en

voor de Festival Finale. Vanzelfsprekend zou dat fantastisch zijn wanneer we dat in juni weer

kunnen doen. Het zou mooi zijn wanneer we voor deze editie ook de Kidsklasse kunnen pro-

grammeren.

Er zijn enkele verbeterpuntjes uit de 2022-editie gekomen, welke wij meenemen naar 2023.

Zo zullen er geen vier maar zes juryleden de showoptredens gaan beoordelen, drie op de

muziek (Music) en drie op de show (Visual), om een betere balans te krijgen en een nog 

nauwkeuriger eindcijfer (STARklasse). 

Winnaar in de STARklasse show werd Jong Pasveer.

Tweede en derde werden Jong Advendo en Jong Jubal.   

Twee weken later op de Nationale Kampioenschappen

(KNMO) in Dordrecht, was het andersom. Jong Advendo

op 1 en Jong Pasveer op 2, terwijl Jong Jubal ook hier 3e werd. 

Op het WMC 2022, 6 weken na ons jeugdfestival, eindigde 

Pasveer weer als 1e en Jong Advendo als 2e net als bij ons.

Bekijk editie 2022 terug op: https://www.mhem.nl/mh-m-2022/

Jong Pasveer heeft zich inmiddels aangemeld voor de 2023-editie.

Zij komen hun wisselbeker verdedigen. Het zou mooi zijn wanneer

de competitie in de STARklasse groter zal zijn dan afgelopen juni.

Natuurlijk waren er zwaarwegende redenen voor veel jeugdbands

in Nederland om niet te kunnen deelnemen aan ons unieke jeugdevenement. Wij hopen dat veel 

van die problemen zijn opgelost of binnenkort opgelost zullen worden op weg naar de 2e editie. 

En natuurlijk is het MHM Jeugdfestival een mooie opstap naar het nationale Kampioenschap, 

maar ook de jeugdbands die willen weten waar ze staan in de markt of uberhaubt nog weinig 

ervaring hebben met het beoordeeld worden door een professionele onafhankelijke jury, biedt 

ons jeugdfestival hen een mooie kans om zich te presenteren en te ervaren. Een mooie 

stimulans voor vereniging en haar muzikantjes. Meld jullie nu al aan.

Deelname is kosteloos en we komen veel verenigingen tegemoet in de vervoerskosten.  

https://www.mhem.nl/mh-m-2022/


‘MHM Jeugdfestival 2023’
Aanmeldingsformulier voor zaterdagmiddag 10 juni 2023  

Vriendelijk verzoeken wij u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen

en aan ons te retourneren per post (voorkeur) of mail. 

Uw naam: ……………………………………..

Functie:      ………………………………………………………………

Emailadres: ………………………………………

Naam van de jeugdband/uw vereniging: …………………………………..

Website:   …………………………………………………

Aan welk(e) onderdeel/onderdelen willen jullie deelnemen?* 

Welke klasse heeft jullie voorkeur?*

Willen jullie gebruik maken van de TVR. Zo ja.       Tegemoetkoming E.V.        Busvervoer

De TVR-4-regeling is op dit moment van toepassing.
(info https://www.mhem.nl/tvr/)

Maak het hokje zwart, dat van toepassing is. Meerdere keuzes mogelijk.

** Mars uitsluitend mogelijk in STARklasse

Aanvullende informatie over de band en muziek, zullen wij vragen tijdens het traject dat volgt op

weg naar het 2e MHM Jeugdfestival. Willen jullie twee orkesten aanmelden, b.v. jeugd en kids, 

gebruik dan twee aanmeldingsformulieren. 

Plaats, datum,                                                         Handtekening

..............................................                                   .......................................

Alleen dit blad opsturen naar Stichting MHM, p.a. Kees Verkerkstraat 38, 2134 CJ Hoofddorp 

of mailen naar Jeugdfestival@mhem.nl

telefoonnummer:………………………

MARS **           SHOW      

Kids RunnersUp STAR
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Toelichting op de diverse klassen waarin deelgenomen kan 

worden.

We hebben bij de deelnemersinfo op de website al wat informatie staan hierover, maar denken

dat het goed is dit nog eens separaat en iets uitgebreider bij jullie bandmanagers/bestuursleden,

neer te leggen in aanloop naar een mogelijke tweede editie. Wij, organisatie, vinden dat de deel-

nemers van de 1e editie zichzelf tekort hebben gedaan door in de RunnersUpklasse uit te komen.

Stuk voor stuk fantastische optredens. Maar goed jullie beslissen uiteindelijk  zelf in welke klasse

en op welk(e) onderde(e)len jullie jeugdband uitkomt. 

Klasse-indeling 

- Kids-klasse:

Voor de allerkleinsten/beginners (5-10 jaar). Dit kan als presentatie-optreden met of zonder

een adviesrapport. In het laatste geval praten we over ‘Deelname buiten mededinging’.

- RunnersUp-klasse:

Voor muziekverenigingen met veel nieuwe leden of die net de nieuwe show afhebben of die

geen of nauwelijks ervaring hebben met het deelnemen aan een 'wedstrijd' (tot 18 jaar).

Het gaat hier om een presentatie-optreden die wel beoordeeld wordt door de vakkundige jury

en dus een adviesrapport oplevert, maar waaraan geen cijfer wordt toegekend en dus ook geen

ranking plaats vindt. Ondanks de informatie op de website was hierover toch wat onduidelijkheid

tijdens het evenement.

- STAR-klasse:

Voor de meer gevorderde jeugband’s die een stuk competitie niet schuwen (tot 18 jaar ) omdat

zij ervan overtuigd zijn dat de muziek en show er redelijk tot goed in zit. STAR-klasse kent een

wedstrijdelement. De vakkundige jury brengt een adviesrapport uit en geeft een cijfer. Het gemid-

delde hieruit bepaald de ranking binnen de STARklasse en dus wie er in de prijzen vallen.

Wil je als deelnemers dus ook een cijfer om je daarmee af te kunnen zetten tegenover de concu-

lega’s, dan is uitkomen in de STARklasse een vereiste. 

Onderdelen

Ook voor de 2e editie gaat gelden dat men in de RunnerUpklasse alleen op Show en in de STAR-

klasse op Show en Mars kunt uitkomen. Wanneer het aantal deelnemers voor de volgende edities

boven de 12 uitkomt, zullen wij uitbreiding van het aantal onderdelen overwegen. Lees voor aan-

vullende informatie de reglementen er even op na.

Jury 

Voor 2023 gaan wij naar zes juryleden om een betere balans te krijgen in de beoordeling van zo-

wel showuitvoering als de uitvoering van de gekozen muziek.
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