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De muziekdag 2021 is gezien alle maatregelen die nu gelden en er nog aankomen m.b.t.
het coronavirus doorgeschoven naar zaterdag 9 oktober! De muziekdag begint ’s morgens
en duurt tot het eind van de middag (afhankelijk aantal deelnemers).
De organisatie is in handen van “St. Muziekdag Hoek van Holland”.
Deelname staat open voor individuele beoefenaars van de instrumentale amateurmuziek
of voor groepen(max. bestaand uit 8 personen).
De deelnemers worden ingedeeld naar leeftijd in groepen, uitgezonderd ensembles, en de
topklasse. In deze laatste klasse zitten muzikanten die een opleiding volgen aan een
conservatorium of een vooropleiding daarvan – zoals bijv. de Havo voor Muziek en Dans
R’dam, hiervan hebben alle diverse leerlingen in het verleden meegedaan.
De beoordeling vindt plaats door twee vakkundige juryleden, verbonden aan een van de
Nederlandse conservatoriums.
Iedere deelnemer krijgt naast het juryverslag een CD met haar/zijn optreden en voor elke
groepswinnaar is er een beker/standaard.
De inschrijfkosten bedragen voor een solist € 15,00, voor groepen komt er € 7,50 per
deelnemer bij – dus duo € 22,50; trio € 30,00; enz. en als men gebruik wil maken van een
begeleidingspianist kost dat € 20,00 extra.
Het reglement en inschrijfformulier zijn te downloaden van de site van de Eerste Hoekse
Accordeon Vereniging: www.ehav.nl.
Begeleidingspianist(e) wordt ingehuurd bij voldoende belangstelling. Bijdrage in de kosten
€ 20,-; Geef dit door vóór 4 september 2021 en lever ook dan de muziek in.
De inschrijving sluit op 14 september 2021!
Wil je analoog een inschrijfformulier en reglement ontvangen dan kan je dat opgeven aan
de secretaris van de stichting Johan Schot e-mail: jpschot@upcmail.nl, bellen mag
natuurlijk ook 0174 – 385001.

Van de muziekdag 2014 en 2016 staan er opnames op YouTube:
2014: https://www.youtube.com/watch?v=P9cMw6m3fUU (met o.a. Misha Roukhadze, Daniël Paul en Denis
Farahani piano en Martijn van Boven gitaar o.a. Bohemain Rhapsody en het slotconcert van Jan Vayne).
https://www.youtube.com/watch?v=PH_Cx0xSyEA (Arend Schot met ‘Lied per clarinette solo’ van
Luciano Berio en ‘Spiegel im Spiegel’ van Arvo Pärt met begeleiding van Jan Vayne).

2016: https://www.youtube.com/watch?v=L90o_jEtRH0 (compilatie van de hele dag – aan het eind Arend
Schot, met 2 delen uit het Klarinetkwintet in A grote terts KV 581)

