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Praktisch
Deelnemen kan in een lange all-in weekendformule 
van vrijdag 27 april tot woensdag 2 mei 2018, een 
korte all-in weekendformule van vrijdag 27 tot 
maandag 30 april 2018, of in een 1-dag formule 
zonder maaltijden of overnachtingen op zaterdag  
28 april, zondag 29 april of dinsdag 1 mei 2018. 
De maximumleeftijd voor deelnemers bedraagt 28 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 koor. 
De kosten voor overnachtingen en maaltijden variëren 
van 113 euro tot 186 euro, afhankelijk van de gekozen 
formule en 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 30 oktober 2017.

Contact Uitnodiging

Vlaanderen
verbeelding werkt

  EFFE LABEL 2017-2018

Europees Muziekfestival voor 
de Jeugd vzw (European music 
Festival for young people)



Meer info over de prijzen  
die de jury hieraan koppelt,  

vind je op onze website  
www.emj.be. 

“We zouden graag onze 
dankbaarheid uiten voor onze  

deelname en de hele festivalervaring. 
We beleefden een paar onvergetelijke dagen en zijn 
onder de indruk van de organisatie van het festival, 

de gastvrijheid en de goedheid van de Belgen. 
Het advies en de commentaren van de jury werden  

zeer gewaardeerd. We zouden graag nog eens  
deelnemen in de toekomst om ons gezamelijk doel 

mogelijk te maken, nl. er allen samen voor zorgen dat de 
toekomstige generatie nog van muziek kan genieten.”    

Tereza Krcoska and the Piano Forte Music School
Skopje, Macedonië

“Ik heb heel erg genoten van dit zeer 
gastvrije festival in Neerpelt. Muziek is 

de universele taal van de liefde, de vrede 
en de vriendschap. Het EMJ doet een 
geweldige job in het samenbrengen 
van jongeren voor een vredevol en 

harmonieus Europa.” 
Faruk  Kaymakci,

Turkse Ambassadeur in België

Reeksen 
Een deelname is mogelijk in één of meerdere van 
volgende reeksen:
• Reeks A1: Kinderkoren tot 12 jaar,  
  met een gemiddelde leeftijd < 11 jaar

• Reeks A2: Kinderkoren tot 14 jaar
• Reeks B: Gelijkstemmige jeugdkoren
• Reeks C:  Gemengde jeugdkoren
• Reeks D: Wimpelreeks kinderkoren
• Reeks E:  Wimpelreeks 
   gelijkstemmige jeugdkoren
• Reeks F: Wimpelreeks 
   gemengde jeugdkoren
• Reeks G:  Vrije reeks: vocale folklore,  
  close harmony, vocal jazz, 

   gospel & spiritual, popkoor, 
   a capella ensembles, 
   vocale ensembles met  
  een beperkte  
  instrumentale begeleiding.  

Beoordelingen
Een gerenommeerde internationale en  
professionele jury van muziekpedagogen, 
componisten en muziekexperts evalueert alle  
vocale prestaties en overhandigt ieder koor een 
diploma en een pedagogisch motiverend rapport. 

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


