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Uitnodiging
Instrumentale editie 

Praktisch
Deelnemen kan in een all-in weekendformule van 
vrijdag tot dinsdag of in een 1-dag formule zonder 
maaltijden of overnachtingen op zaterdag, zondag  
of maandag. De maximumleeftijd voor deelnemers 
is 25 jaar.

De inschrijvingskosten zijn voor iedereen gelijk en 
bedragen 7,50 euro per persoon met een minimum 
van 75 euro en een maximum van 250 euro per 
ensemble. De kosten voor overnachtingen en 
maaltijden in de all-in weekendformule bedragen 145 
euro of 227,5 euro per persoon, afhankelijk van de 
gekozen accommodatie.

Hoe inschrijven
STAP 1
Download onze uitgebreide informatiebrochure en  
reglementen van onze website:  
www.emj.be g inschrijven

STAP 2
Lees de reglementen nauwkeurig en maak een keuze 
uit de aangeboden reeksen en formules. 

STAP 3
Vul het inschrijvingsformulier in op onze website en  
stuur alle vereiste documenten voor de inschrijving  
naar info@emj.be.
www.emj.be g inschrijven

Inschrijven vóór 
28 oktober 2016

Contact

Vlaanderen
verbeelding werkt



“Het is moeilijk in woorden uit te drukken wat dit  
festival doet met een mens. Ik kan alleen zeggen  

trots te zijn op Neerpelt, het muzikaal epicentrum dat de 
gastvrijheid en verbondenheid als voorbeeldfunctie  

hoog in het vaandel draagt. Er wordt gemusiceerd voor 
een jury maar ook verbroederd, er worden plannen  

gesmeed en opnieuw zijn er mensen die op een unieke 
manier betoverd worden door de magie van de muziek.”

Dhr. Stefan Meylaers (België)
Jurylid van het EMJ

“Het EMJ is door en door Europees: de grondbeginselen 
ervan, de geest en de doelstellingen weerspiegelen stuk 

voor stuk het Europese idee van samenwerking en eenheid 
in verscheidenheid. Vier jaar voor het Verdrag van Rome de 

Europese Economische Gemeenschap in het leven riep, 
waren de stichters van dit Festival zich al bewust van het 

belang van Europese samenwerking tussen jongeren  
uit heel Europa onder het motto  

“Alle Menschen werden Brüder”.”
Dhr. Herman Van Rompuy (België)

Voormalig Voorzitter Europese Raad 

Reeksen 
Aan onze instrumentale festivaleditie van 2017  
kunnen ensembles deelnemen in één of meerdere  
van volgende reeksen:
•  (Wimpel)reeks A: harmonies, fanfares, brass bands
• (Wimpel)reeks B: jazz ensembles en big bands
• (Wimpel)reeks C: percussie-ensembles
• (Wimpel)reeks D: ensembles voor kamermuziek
• (Wimpel)reeks E: kamerorkesten, strijkorkesten en  
  symfonische orkesten

• (Wimpel)reeks F: ensembles voor vrije instrumentatie,   
  volksmuziek en overige instrumenten

• (Wimpel)reeks G: ensembles voor oude muziek

Beoordelingen
Een gerenommeerde internationale en professionele 
jury van muziekpedagogen, componisten en 
muziekexperts evalueert alle instrumentale prestaties 
en overhandigt ieder ensemble een diploma en een 
pedagogisch motiverend rapport. Meer info over de 
prijzen die de jury hieraan koppelt, vind je op onze 
website www.emj.be. 

Programma
Meer dan 100 juryconcerten
Feestelijke parades
4000 deelnemers uit heel Europa
Elke dag een wervelende proclamatie
Uitgelezen laureatenconcerten
Boeiende workshops
Verbroederingsconcerten
Gezellige gastconcerten
Spetterend openluchtspektakel
Internationale podiumervaring


