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DANK, DANK, DANK

Allereerst dank voor het feit dat jullie hebben meegedaan aan het MH&M 2022, bestaande uit
de eerste editie van het MHM Jeugdfestival en het MHM InConcert en ons daarmee het
vertrouwen hebben gegeven dat het een mooi (nieuw) evenement kon gaan worden. Het was
ons (MHM bestuur) een genoegen om jullie een mooi podium te mogen geven, wat voor jullie
ook de reden geweest mag zijn om deel te nemen. We hebben heel veel leuke reacties gehad
van de deelnemers over onze aanpak, de verzorging en de prettige contacten met ons team
bestaande uit bestuur, commissieleden en enkele vrijwilligers en inmiddels ook al een aantal
van bezoekers van één van de drie onderdelen. Sommigen verspreidde al direct foto’s of
videobeelden. En ook het Haarlems Dagblad, editie Haarlemmermeer plaatste maandag een
halve pagina over het 2e MH&M.

Wij hopen dat alle leden, begeleiding en instructie hebben genoten van de bijzondere mu-
ziekmiddagen en dat de motivatie is gegroeid en wellicht wat extra inspiratie heeft opgeleverd.

ZATERDAG 11 juni: MHM Jeugdfestival

Wij organiseren het jeugdfestival natuurlijk primair voor de muziek-
verenigingen, om het plezier van samen spelen/optreden, om de
motivatie en het enthousiasme bij de leden te doen toenemen en
het in beeld krijgen van de onderlinge verhoudingen qua muziek en show op een specifiek
moment. Dat bezoekers en wij er als organisatie ook erg veel plezier aan beleven is mooi
meegenomen.
Het doet ons deugd dat bijna 4.000 mensen de livestream hebben benut. Hoeveel kijkers dat
heeft gegenereerd, blijft altijd raden. Alleen door marktonderzoek zou je er achter kunnen
komen of er 1, 2 of meer mensen de livestream op pc of op tv hebben gevolgd. Zij hebben stuk
voor stuk mooie optredens kunnen zien verzorgd door ruim 350 jonge muzikanten. Muzikanten
die hun hele ‘ziel en zaligheid’ in de muziek en show legden.

Prijsuitreikingmoment

We waren bang dat de warmte in combinatie met de spanning een aantal muzikanten teveel
zouden worden. Daarom is er tijdens de bandbriefing in overleg besloten om de TM’s in vol
ornaat te laten aantreden en de leden in t-shirt of in ieder geval zonder hoofddeksel er in een
halve cirkel om heen te laten staan, tijdens de prijsuitreiking. Natuurlijk mocht iedere
deelnemer individueel aangeven toch in uniform en formatie aan te zullen treden.
Wij waren daarom blij verrast dat bijna alle deelnemers volledig in uniform met hoofddeksel
zijn ‘aangetreden’. En jullie mogen gerust weten, wij als organisatie hebben hem wel even
‘geknepen’ omdat de EHBO bezetting niet heel ruim was. Maar gelukkig is het allemaal goed
gegaan.

Verbeterpunten

Natuurlijk ontstaan bij zo’n eerste keer altijd momenten waarbij je als organisatie denkt: ‘dit
kan de volgende keer wellicht beter’ of ‘dat moeten we de volgende keer anders doen’.
Daarom gaan wij op heel korte termijn het evenement evalueren om die zaken op tafel te
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krijgen en deze met bestuur en commissies te bespreken. Het kan ook zijn dat er op de dag
zelf dingen aangepast worden waarbij achteraf geconstateerd moet worden dat we beter bij
Oorspronkelijke plan hadden kunnen blijven.
In andere gevallen blijkt soms dat deelnemers de informatie niet goed hebben gelezen. Even
een voorbeeld. In de informatie op de website (“Meer deelnemersinfo”) hebben wij aangegeven
dat de deelnemers aan uitkomende in de RunnersUpklasse (presentatie), de verenigingen die er
voor kiezen om nog niet de strijd met andere deelnemers te willen aangaan, wel een
adviesrapport (digitaal) ontvangen, maar geen beoordelingscijfers. En prompt krijgen wij de
reactie: “wij hadden wel graag een cijfer gehad”. Ja dat is ‘part of the game’. Organisatie en
jury hebben in de RunnersUpklasse geen optredens gezien welke niet in de STARklasse hadden
gekund. Tussen de optredens in beide klassen zaten geen hele grote verschillen.

Natuurlijk kunnen wij besluiten voor volgend jaar de jury cijfers te laten toekennen? Maar wat
kun je daarmee, wanneer je geen referentiekader hebt t.o.v. de andere deelnemers, het niet
kunt toetsen aan de cijfers welke de andere deelnemers krijgen omdat er geen ranking plaats
heeft in de RunnersUpklasse en de cijfers niet aan de collega-deelnemers bekend gemaakt
worden?

Zijn er suggesties of andere opmerkingen. Mail ze naar voorzittermhm@mhem.nl en dan zullen
wij daar serieus naar kijken. We staan open voor bijna alles.

ZONDAG 12 juni: MHM InConcert

Ja wat kunnen we hierover zeggen? Wij hebben veel ent-
housiasme bij de muzikanten van verschillende orkesten
mogen constateren. En ook het publiek was erg blij
met wat zij aangeboden kregen. Eén bezoeker noemde het ‘een verademing’. Een zeer
welkome aanvulling van de evenementen welke in het toch wel wat suffe Nieuw Vennep
gehouden worden gedurende het jaar. Het waren stuk voor stuk hele fijne optredens zowel in
Hoofddorp als in Nieuw Vennep binnen een uitermate gevarieerd programma. Enkele
muzikanten vonden twee optredens op één middag best wel veel. Anderen reageerde: ”heerlijk
we mogen nog een keer”. En ook de opmerking: “we willen eigenlijk wel de hele middag
spelen” is de organisatie niet ontgaan.
De bezoekersaantallen in Hoofddorp bleven wat achter bij Nieuw Vennep. De eerste keer is
altijd even wennen en bovendien hebben we te maken met een ‘stad’ aan de ene kant en een
‘dorp’ aan de andere kant, die een hechtere gemeenschap kent.

Dirigentenpodium.

Omdat wij gebruik maakten van opleggers (1.20m hoog) en de podiumwagen (1.30m hoog)
en de dirigent niet altijd daarop zou passen maar hij/zij wel goed zichtbaar moest zijn voor alle
orkestleden, hebben we er voor gekozen hem/haar een eigen podium te geven op ± 1.80m.
Wanneer je boven de meter komt stelt de gemeente in de vergunning de eis dat zo’n podium
aan vier zijde moet zijn voorzien van een hek i.v.m. het afvalrisico. De enige betaalbare
oplossing was daardoor de steiger. Niet mooi maar wel functioneel.
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Helaas hebben wij moeten constateren dat niet één dirigent (v/m) gebruik gemaakt heeft
van het ‘dirigentenpodium’ en wij dus wat uit te leggen hebben aan de vergunnings-
verstrekker van de Gemeente Haarlemmermeer. Aan de ene kant begrijpelijk aan de
andere kant kan dit flinke consequenties hebben voor de volgende editie.

Ook hier. Wanneer er suggesties zijn of opbouwende kritieken welke het evenement voor
de volgende keer naar een hoger level kunnen brengen, deel het met ons via het
hierboven vermelde emailadres. Uiteindelijk hebben we elkaar nodig om tot een volgende
editie te komen.

Marketing

Organisatie en deelnemers zijn er beide bij gebaat wanneer dit
bijzondere evenement een zo groot mogelijk bereik heeft in
de markt van muziekliefhebbers. Schroom daarom niet om zo-
veel mogelijk ervaringen, foto’s en videobeelden te verspreiden waar dat kan via social media
en (eigen) websites. We hebben al van enkele van jullie hele leuke post’s gezien op Facebook.
Dank daarvoor. Het is toch een kleine moeite om even kort aandacht te besteden aan een
evenement waaraan je zelf als vereniging deelneemt. Een berichtje op de website of op jullie
FB-pagina of in de FB-groep is toch snel geplaatst.
Wij hebben er heel erg veel aangedaan om het evenement vooraf onder de aandacht van
potentiële bezoekers te krijgen binnen het budget dat daarvoor beschikbaar was. We hebben
alleen zo weinig actie gezien vanuit de deelnemers vooraf. Laten we gezamenlijk er het
maximale uithalen op weg naar mogelijke deelname aan de volgende editie met net zoveel
plezier en nog veel meer publiek.

Programmablaadje

Een aantal muzikanten hebben ons gevraagd om een programmaboekje als bewaarobject.
Mochten er bij jullie ook leden zijn die soortgelijke dingen verzamelen, laat het ons weten, dan
sturen we wat exemplaren op. We hebben nog zo’n 80 exemplaren liggen. Voor Jong
Floraband, Jong DVS en Tamarco hebben wij al een pakketje klaarliggen.

Laatste Deelnemersinfo van dit jaar

De volgende Deelnemersinfo zal medio januari 2023 verschijnen. We hopen dan al een klein
stukje van het nieuwe programma bekend te maken. Dan zullen we ook de kleine aanpassingen
delen welke n.a.v. komende evaluatie doorgevoerd zullen worden.

Hou onze website en onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws, artikelen en
foto’s. 2e editie MHM Jeugdfestival – 10 juni 2023. Aanmelden kan nu al.
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