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2e MHM Jeugdfestival

Verbeteringen t.o.v. de 1e editie

Het bestuur heeft binnen een week na het evenement geëvalueerd
met de commissie jeugdfestival, de locatie en andere direct betrokken
partijen. Ook is er direct na de zomervakantie een enquêteformulier
naar alle deelnemers gestuurd waarin naar hun mening is gevraag. Tien items waar gevraagd werd
‘Wat ging er goed?’ en ’Wat kan er beter?’.
Op basis van beide acties hebben wij de volgende verbeteringen aangebracht voor de 2e editie.
- Mogelijkheid ‘buiten mededinging’ mee te doen met adviesrapport.
- Deelnemende muzikanten mogen maximaal 17 jaar oud zijn i.p.v. 16 jaar.
- Jury wordt voor het onderdeel show uitgebreid naar zes. Drie voor de muziek en drie voor

de show, om een beter gebalanceerd eindcijfer te genereren. Bands zijn nu weer op sterkte.
- Prijsuitreiking STARklasse tijdens het tweede deel van de Festival Finale. Ander klassen ervoor.
- Alleen het live aanwezige publiek kan stemmen voor de Publieksprijs. Dus niet meer online.
- Alle deelnemers worden genoemd tijdens de prijsuitreiking.
- Aanvullend programma rond de optredens om het voor muzikanten en bezoekers nog leuker te

maken. Zie ook www.mhem.nl/mhm-jeugdfestival-2/

Aanmelden 2023 voor 1 december 2022 gewenst.

Binnen het bestuur is afgesproken dat wij pas echt tijd gaan investeren in werving, financiering en
vergunningsaanvragen, wanneer wij, net als vorig jaar, acht aanmeldingen hebben ontvangen
voor de 2e editie. Wij hopen daarom dat in ieder geval de deelnemers aan de eerste editie én weer
meedoen én zich op korte termijn aanmelden. Is er nog iets dat dat in de weg staat, laat het ons
dan direct weten, dan gaan we dat oplossen of in ieder geval een oplossing voor zoeken. Het zou
geweldig zijn wanneer we net als vorig jaar, een twaalftal jeugdkorpsen mogen ontvangen
verspreidt over de drie klassen.
Voor de oud-deelnemers hebben wij op het aanmeldingsformulier een extra optie aangebracht,
namelijk te kunnen kiezen uit de TVR-4 of TVR-5, welke officieel pas per 1 maart gaat gelden.
Beide regelingen vind je hier en het speciale aanmeldingsformulier voor jullie hier.

Promovideo

Wij hebben om de 2e editie te promoten een promovideo laten maken door Jack Hindriks.
En gevraagd ook een korte samenvatting te maken van de optredens van die dag. Allemaal

ondergebracht in deze video. Bekijk hem hier.

Muziekl iefhebbers Hol lands Midden
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2e MHM Jeugdfestival – vervolg -

Extra doel jeugdfestival toegevoegd.

Het is natuurlijk belangrijk om de deelnemers een mooi podium te geven en de
regionale jeugd te laten zien hoe leuk het bespelen van een instrument, het samen spelen en een
mooi optreden neer te zetten, is, maar laat ze ook zien wat de mogelijkheden zijn wanneer zij het
jeugdkorps mettertijd ‘ontgroeit’ zijn. Een hele goeie, vonden wij. Daarom zullen we vanaf de
komende editie de Festival Finale gebruiken om niet alleen de winnaar van De Grote Prijs van
Holland een podium te geven, maar zullen wij ook enkele seniorenbands uit het topsegment van
Nederland uitnodigen die kunnen laten zien wat zij kunnen qua muziek en natuurlijk een prachtig
showoptreden. De variatie zal groot zijn. Een breedte waarop menig taptoe jaloers zal zijn.

Muziekl iefhebbers Hol lands Midden

2e MHM InConcert

MIC Nieuw Vennep en MIC Hoofddorp 
over weekend gespreid en extra activiteiten 

Het bestuur vond drie onderdelen in één weekend toch iets teveel
van het goede. Daarom is besloten het jeugdfestival in het tweede
weekend van Juni te laten en MHM InConcert een weekend later te organiseren. Bovendien is het 
een feit dat een evenement op de zaterdagmiddag in Nieuw Vennep aanzienlijk meer bezoekers 
trekt dan op de zondag. Gevolg van de geloofsovertuiging in dit dorp in de Haarlemmermeer.
Net als vorige jaar kunnen wij het podium bieden aan zes muziek-amateur-orkesten uit verschil-
lende genres. De pauzes zullen weer met livemuziek gevuld worden en is er naast de bar ook 
weer een aantal foodtrucks. 
Voor Hoofddorp geldt hetzelfde, maar hier willen we i.v.m. de naderende zomer iets extra’s doen 
om het aantal bezoekers flink te laten toenemen. Misschien zelfs met een factor 2 of 3. Maar 
daarover later in deze deelnemersinfo meer. Kortom, we gaan er weer een geweldige happening 
van maken op het grootste meerdaagse muziekfeest dat kosteloos bezocht kan worden in de 
Haarlemmermeer.
Aanmelden voor een podiumplek is nu al mogelijk. Stuur ons hiervoor een mailbericht.

Deelnemen voor een 2e jaar mogelijk 

We hebben vorig jaar een flink aantal fantastische optredens gezien en dat vlak nadat de pande-
miemaatregelen opgeheven waren. We kunnen ons indenken dat de kwaliteit in een jaar tijd nog 
verder is toegenomen. Daarom stellen we ons podium opnieuw open voor de orkesten die in 
2022 een heerlijk optreden hebben verzorgd voor meer bekendheid en mogelijk meer optredens. 
Maar natuurlijk doen er ook een aantal nieuwe orkesten mee in de vorm van een onbezoldigd 
promo-optreden met eventueel een kleine onkostenvergoeding. Voor jullie geldt dat jullie ons 
een factuur mogen sturen per optreden, omdat jullie voor de tweede keer mee doen. Deze mag 
maximaal € 250 bedragen.
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Extra activiteiten i.v.m. de zomer

Het 2e MIC Hoofddorp staat nu gepland voor 25 juni een moment waar-
op enkele dagen ervoor de zomer is begonnen. Om rond de optredens veel meer bezoekers te 
kunnen verwelkomen, hebben wij besloten om samen met het evenementenburo van Hoofddorp 
Winkelstad en enkele derde partijen een zomermarkt te organiseren met:
- een braderie met veel SummerSale-aanbiedingen
- een rommelmarkt voor particulieren
- een vintage/antiek/curiosamarkt met klassieke foodtrucks
- een horecaplein nabij de podia.
We hopen hiermee het aantal bezoekers met een factor 3 of 4 te vergroten. We kunnen voor de 
marketing van MIC Hoofddorp en de zomermarkt ook gebruik maken van de marketingkanalen 
van het evenementenburo (23.000 volgers) en hun relatie met de winkeliers in het enorme win-
kelcentrum in hartje Hoofddorp dat momenteel verbouwd/gemoderniseerd wordt. Hiermee kun-
nen wij de deelnemers aan het MIC Hoofddorp een nog groter podium aanbieden. 

Planning MH&M

2e MHM Jeugdfestival: zaterdag 10 juni 2023
12.00u Start voorprogramma / 13.00 uur start presentatieoptredens (maximaal 14 optredens)
18.00u Festival Finale met optreden van de winnaar van de ‘Grote Prijs van Holland 2022’+ 4 gastbands
Om het evenement heen wordt meer georganiseerd om de jonge deelnemers en bezoekers te vermaken.  

2e MIC Nieuw Vennep: zaterdag 24 juni 2023
12.00u optredens van een zestal zittende amateurorkesten met tussen de optredens door livemuziek vanaf
de Harmoniekoepel. Verder zijn er een bar en een aantal foodtrucks voor de inwendige mens.

2e MIC Hoofddorp:        zondag 25 juni 2023
12.00u optredens van een zestal zittende amateurorkesten met tussen de optredens door livemuziek, live-
uitzending door een regionale omroep en Dj. En ook hier een horecaplein, foodtrucks omringt door kramen 
die horen bij de zomermarkt, bestaande uit een braderie, vintage/antiek/curiosa- en rommelmarkt. 


