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Uitnodiging Nationale Orkestspelen 2023.

Wat hadden we voor de afgelopen jaren mooie plannen gemaakt, aangepast en weer 
gecanceld. De transitie van “Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten” naar 
“Nationale Orkestspelen” heeft daardoor effectief nog niet helemaal plaatsgevonden, maar 
we hebben goede hoop dat we daar in 2023 toch een start mee gaan maken.
In 2022 hebben we gelukkig wel een succesvolle Dirigenten Masterclass olv Jurjen Hempel 
kunnen organiseren in Akoesticum Ede.

Het is heel fijn om te zien dat alle jeugdsymfonieorkesten weer volop bezig zijn met 
repeteren, concerteren en met allerlei promotie activiteiten.
We begrijpen dat jullie agenda’s daardoor al goed gevuld zijn en hebben daarom gekozen 
om voor 2023 één dag te organiseren, waarin we alle aspecten van de Nationale 
Orkestspelen aan bod willen laten komen.

* Een presentatie van circa 25 minuten met je orkest in de middag, met daarna 
feedback van professionals. Of,

* Een concert van circa 25 minuten met je orkest in de avond, met of zonder solist, 
met daarna een beoordeling van een professionele vakjury. Daaraan verbonden zijn 
enkele prijzen voor het meest passende programma, de beste uitvoering van het 
gekozen solowerk, de meest aansprekende presentatie en publieksbenadering etc. 
Er worden géén 1e, 2e of 3e prijzen uitgereikt. 

* Mogelijkheid om interessante workshops bij te wonen in de middag, gegeven door 
professionele orkestmusici, dirigenten en dwarsdenkers.

* Gelegenheid voor dirigenten, bestuursleden en musici elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen.

Deze dag van Nationale Orkestspelen zal dan plaatsvinden op zaterdag 10 juni in het 
Musis en Stadstheater in Arnhem.

https://www.musisenstadstheater.nl


Inschrijven:

De presentaties in de middag zijn bedoeld voor orkesten vanaf 25 musici met symfonische 
bezetting. Voor de concerten in de avond gaan we uit van orkesten in middelgrote en 
groot-symfonische bezetting. Voor beide dagdelen is ruimte voor 4 orkesten, maar bij meer 
inschrijvingen kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het programma.  
Orkesten mogen zich ook alleen inschrijven voor de workshops.
Het aanbod van deze workshops wordt op een later moment bekend gemaakt.
INSCHRIJFFORMULIER

Bij inschrijving gaat het orkest akkoord met:

• De voorwaarden gesteld in het Hoofdreglement Nationaal Concours voor 
Jeugdsymfonieorkesten.

• Het vrijelijk gebruik mogen maken van audio-/videomateriaal voor publicitaire 
doeleinden, bijvoorbeeld een compilatie-cd of dvd.  

• Het betalen van inschrijfgeld à € 150,- 
Dit is per 1 maart 2023 verschuldigd en kan worden gestort op rekeningnummer 
NL 59 RABO 0143 875795, t.n.v. jeugdsymfonieorkesten. 

 
Wij zien van harte uit naar jullie aanmelding.

Jurgen Damen

Projectleider  Nationale Orkestspelen 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE4hkdKs7aThY6qevefZTrND-Ahcz7sAKqR005kEEgSymNmA/viewform?usp=sf_link
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/019c7e20-16cc-40c2-b65b-f4fd2f6afabb/Hoofdreglement%20NCvJ%202022.pdf
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