Nieuwsbrief
Nr. 3, november 2020
Beste vrienden en belangstellenden,
Helaas blijft Corona / Covid-19 de maatschappij, en daarmee ons allemaal, parten
spelen. Voor onze Stichting betekent het dat wij het aangekondigde en voor een
deel al voorbereide EUREGIONAAL KINDER EN JEUGD CONCOURS 2020 dat op zaterdag
21 november in Stein gehouden zou worden, hebben moeten cancelen.
Maar gelukkig hebben we een mooi alternatief gevonden, waardoor we de jonge
spelers die zich al aangemeld hadden, niet in de kou hoeven te laten staan. We
gaan vanaf 27 november aanstaande filmopnames maken van de deelnemers die
dat willen. Daarvan wordt een compilatie gemaakt die zal worden uitgezonden op
de lokale tv en via de sociale media. Ook gaat een jonge leerling van Annemie
Hermans een vlog maken. Jammer genoeg zal er geen jury-beoordeling zijn:
kwaliteitsverschillen van de verschillende opnames maken een eerlijke beoordeling
van toonvorming en dergelijke onmogelijk. De gespeelde stukken kunnen zonder
bezwaar een volgend concours met jury ingebracht worden. We hopen op een flink
aantal aanmeldingen en wensen de deelnemers alvast veel succes!!
Vanzelfsprekend zullen wij u onder meer via facebook op de hoogte houden van de
voortgang van dit alternatieve project.

Ter verdere informatie volgt hieronder de complete brief die we onlangs aan de
jonge spelers gestuurd hebben die zich voor het concours al aangemeld hadden.

Euregionaal Kinder- en Jeugd-Concours 2020 Alternatief
Beste deelnemer,
Enkele weken geleden hebben we helaas moeten besluiten het Kinder- en Jeugdconcours
mandoline en gitaar uit te stellen vanwege de beperkingen die het gevolg zijn van de Covid-19 pandemie. We hebben toen ook beloofd dat we zouden nadenken over een alternatief aanbod zodat je de stukken niet voor niets hebt ingestudeerd. We menen dat we met
onderstaand programma een waardig alternatief hebben gevonden!
Wat is de bedoeling? Omdat live spelen voor publiek nu eenmaal niet mogelijk is en beoordeling door een jury erg moeilijk is als er niet live gespeeld wordt, willen we alle deelnemers de gelegenheid bieden de ingestudeerde stukken te spelen in een mooie omgeving met goede akoestiek en dit professioneel op film te laten vastleggen. Het resultaat
(ca. 3 minuten per deelnemer) willen we publiceren op de mediakanalen van de stichting
IMGM en lokale nieuwsmedia.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Laat dit dan vóór 27 november a.s. weten via
onderstaand formulier. We nemen dan z.s.m. contact met je op voor het maken van een
afspraak.
Er vindt nu geen beoordeling door een jury plaats, dus bij een volgende editie van het concours kun je dezelfde stukken alsnog spelen als je dat wilt. Laten we hopen dat dit snel
weer kan!
Uiteraard kan het voorkomen dat we de plannen alsnog moeten wijzigen als gevolg van
actuele coronamaatregelen. We zullen je dan meteen informeren. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
•

•
•

Ja, ik wil graag meewerken aan het promoten van de mandoline- en gitaarmuziek
in de Euregio en pak de kans om een professionele video te laten maken van mijn
spel.
Met dit doel geef ik toestemming voor het delen van het gemaakte beeld- en geluidsmateriaal op de mediakanalen van de stichting IMGM en lokale nieuwsmedia.
Voor deelnemers onder de 16 jaar geldt dat tevens een ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming dient te geven.
Naam:

_____________________

Geboortedatum:

_____________________

Akkoord deelnemer:

_____________________

Toestemming ouder/wettelijk vertegenwoordiger
Naam:

_____________________

Voor akkoord:

_____________________

Aankondiging Euregionaal Festival
voor Mandoline Orkesten
Het Euregionale Festival voor Mandoline Orkesten zal (ook nu weer onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rond
Corona) ook in 2021 weer worden
gehouden in het bekende
Multifunctioneel Centrum De Grous,
Heerstraat Centrum 38,
6171 HW Stein (Zuid Limburg).
De geplande data zijn: zaterdag en zondag 13 en 14 maart 2021.

Algemeen

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website
https://img-meetings.nl/agenda/

Wilt u toekomstige Nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klikt u dan op "Uitschrijven"
in de rode balk hieronder. U wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.
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