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E
 NATIONALE WEDSTRIJD VOOR KLARINET 

“VAL DE SAMBRE” 

 

I. Organisatie  
De wedstrijd zal doorgaan van 9 tot 11 november 2019 in het Conservatoire Lucien Robert, 

Place du Jumelage 1, 5060 Tamines. 

De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de VZW «les Amis du Conservatoire», 

met de steun van het gemeentebestuur van Sambreville en de firma’s Buffet Crampon, Rico, 

D’Addario-Rico , Vandoren, Lemca, Music’AE en De Hasque. 

 

Categorieën  

➢ categorie 1: tot 12 jaar, leeftijd op 31/12/19  

➢ categorie 2: tot 16 jaar, leeftijd op 31/12/19  

➢ categorie 3: 16 jaar en ouder  

De kandidaat heeft de mogelijkheid zich in te schrijven in een hogere categorie, maar kan zich 

slechts in één categorie inschrijven. Voorbeeld: de kandidaat die 14 jaar is, kan zich inschrijven 

in categorie 3 maar kan dan niet meer deelnemen in categorie 2. 

De wedstrijd omvat een eliminatieronde en een finale en is toegankelijk voor leerlingen van 

muziekacademies en -scholen van de drie Belgische Gemeenschappen, alsook autodidacten. 

 

Selectie  

De eliminatieronde van deze eerste editie zal plaatsvinden op 9 et 10 november 2019 (in   

functie van het aantal inschrijvingen). De volgorde zal u meegedeeld worden na het afsluiten 

van de inschrijvingen (19 oktober 2019). 

 

Finale 

De finale zal plaatsvinden op 11 november 2019 vanaf 14 uur. De volgorde zal worden       

bepaald door lottrekking, voor aanvang van elke categorie, in het bijzijn van de kandidaten.  

 

Begeleiding 

Kandidaten die kiezen voor de begeleider van de wedstrijd kunnen eenmaal repeteren met deze 

begeleider op de datum en het tijdstip (vastgelegd door de organisatie en is niet wijzigbaar) 

voorafgaandelijk per mail aan de kandidaat meegedeeld. Elke eventuele bijkomende repetitie 

met de begeleider van de wedstrijd zal georganiseerd worden door en voor rekening van de 

kandidaat (naam en telefoonnummer van de begeleider van de wedstrijd worden op eenvoudige 

vraag verstrekt). 

Het staat de kandidaat vrij om een eigen begeleider te voorzien.  

De piano zal voor de wedstrijd gestemd zijn op 441 Hz. 



II. Algemene deelnamevoorwaarden  
De kandidaat mag voor het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum (19 oktober 2019) 

nooit ingeschreven zijn (geweest) aan een hogere instelling (hogeschool, Koninklijk            

Muziekconservatorium, Lemmensinstituut, IMEP of soortgelijke instelling, met klarinet als 

hoofdvak, in België of daarbuiten, 

Echter, als hij deeltijds ingeschreven is in het hoger onderwijs voor een voorbereidende cursus 

(jong talent e.d.) en op voorwaarde dat de kandidaat ook ingeschreven is in een academie of 

muziekschool, voor dezelfde discipline, kan deze toegelaten worden tot de wedstrijd, enkel in 

de derde categorie,  

De wedstrijd staat open voor het publiek. Enkel de door de kandidaat gekozen begeleider en 

diens bladdraaier zijn toegelaten op het podium, op voorwaarde dat geen van beiden de leraar 

van de kandidaat is.  

De organisatie behoudt zich het recht voor de proeven op te nemen of te filmen met het doel de 

wedstrijd te promoten. Geen enkele andere opname is toegestaan. 

 

 

III. Inschrijving  
Inschrijven kan door het inzenden van volgende documenten:  

 het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend, minderjarigen laten één van 

hun ouders of een voogd ondertekenen  

 een fotokopie van de identiteitskaart, recto - verso  

 een recente pasfoto 

 de originele partituur zonder notities (wordt na de proef teruggegeven) 

+ de overschrijving van het inschrijvingsgeld 25 € (vijfentwintig euro) voor 19 oktober 2019 op 

de rekening van de organisator:  “ASBL Les Amis du Conservatoire”  BE94 0689 0915 0614 

 

het volledige inschrijvingsdossier moet toekomen voor 19 oktober 2019 op het volgende adres:  

Conservatoire de musique Lucien Robert 

à l’attention de M. Richard Decamps, Directeur 

Place du Jumelage, 1 

5060 Tamines 

Tél. : 071/77.28.21 

Of per e-mail naar het secretariaat van de VZW:  aca.tamines@gmail.com 



 Alle info en documenten met betrekking tot deze wedstrijd zijn beschikbaar op 

www.conservatoire-musique-tamines.be 

 

Indien het dossier onvolledig is op 19 oktober 2019, kan de kandidatuur geweigerd worden.  

 

 

mailto:aca.tamines@gmail.com
http://www.conservatoire-musique-tamines.be/


IV. Programma  
Alle programma’s zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Jury. Deze moeten  uiterlijk 20 

dagen voor aanvang van de eliminatieronde bij de jury toekomen. Voor de kandidaten die 

weerhouden worden voor de finale, mag het keuzewerk een ander zijn dan dat gekozen voor de 

eliminatieproef. Van zodra de programma’s goedgekeurd zijn kunnen ze niet meer gewijzigd 

worden. 

Elke kandidaat zal een keuzewerk en uitvoeren, kandidaten voor de 2
de

 en 3
de

 categorie zullen 

ook een opgelegd werk uitvoeren.  

➢ 1
e
 categorie : een keuzewerk van maximum 5 minuten. 

➢ 2
e
 categorie : een keuzewerk van maximum 8 minuten en een opgelegd werk. 

➢ 3
e
 categorie: een keuzewerk van maximum 10 minuten en een opgelegd werk. 

De jury behoudt zich het recht voor de uitvoering op eender welk moment te onderbreken.  

 Opgelegd werk voor de 2
e
 categorie : Colors From China, van  Michele MANGANI (vanaf 

maat 80 (Andante Cantabile) tot het einde) 

 Opgelegd werk voor de 3
e
 categorie : Viktor’s Tale, van John WILLIAMS 

Een niet-begeleid werk is toegelaten, zowel voor de eliminatieproef als voor de finale. 

Een deel van een werk dat verschillende delen omvat, kan beschouwd worden als een apart 

werk.  

De kandidaat zal de originele partituur van zijn keuzewerk zonder notities voor 19 oktober 

2019 aan de jury bezorgen (wordt na de proef teruggegeven).  

De kandidaat zal op de dag van de wedstrijd 2 fotokopieën van zijn keuzewerk (zonder de     

begeleiding) afgeven op het wedstrijdsecretariaat.  

De kandidaat kiest vrij de volgorde van de werken die uitgevoerd worden. 

Voor aanvang van de finale kunnen de kandidaten die dit wensen, in de wedstrijdzaal, tot 15 

minuten repeteren met hun begeleider, volgens het door de jury vooraf opgestelde rooster.  

 

 

V. Wedstrijdjury 
De Jury van de «NATIONALE WEDSTRIJD VOOR KLARINET “VAL DE SAMBRE”» is 

samengesteld uit specialisten van het vakgebied klarinet en specialisten uit de muzikale wereld. 

Voor beslissingen met muzikaal karakter legt de organisatie de volledige macht bij de jury, 

voor andere zaken, zoals, onder andere, de algemene organisatie, zijn de beslissingen van de 

organisator onaanvechtbaar.   

Leden van de jury voor de eliminatieronde: 

Mevrouw Marie-Hélène ADNET, Mevrouw Christiane COLLIENNE et de Heer Peter VALK. 

Leden van de jury voor de finale: 

De Heer Philippe CUPER, juryvoorzitter (solist klarinet bij de Opéra National de Paris)  

Mevrouw Marie-Hélène ADNET, Mevrouw Christiane COLLIENNE et de Heer Peter VALK. 

De Heer Jean-Charles LUPERTO, erevoorzitter (burgemeester van de gemeente Sambreville)  

 



*Een jurylid dat familie is van een kandidaat (tot de derde graad) onthoudt zich van stemming 

en puntenopgave. 

*Een jurylid dat (oud-)leraar is van een kandidaat onthoudt zich van stemming en                

puntenopgave.  

*Beslissingen van de jury zijn onaanvechtbaar.  

*De uurroosters, opgesteld door de organisator, kunnen tijdens de wedstrijd enkel en alleen 

door een beslissing van de juryvoorzitter aangepast worden.  

*De resultaten van de eliminatieronde zullen meegedeeld worden aan het einde van de dag (10 

november) en gepubliceerd op de website.  

*De resultaten van de finale zullen kort nadien (11 november) megedeeld worden. 

*Door inschrijving aanvaardt de kandidaat dit reglement. 

 

 

 

 

 

VI. Prijzen 

 
1

e  
categorie 

➢ 1
e
 prijs : 150 € 

➢ 2
e
 prijs : 100 € 

➢ 3
e
 prijs : 50 € 

2
e 
categorie 

➢ 1
e
 prijs : 1 klarinet E13 Buffet Crampon 

➢ 2
e
 prijs : 250 € 

➢ 3
e
 prijs : 150 € 

3
e 
categorie 

➢ 1
e
 prijs : 1 klarinet RC Buffet Crampon 

➢ 2
e
 prijs : 500 € 

➢ 3
e
 prijs : 250 € 

Prijs van het publiek : 500 € (bon voor een stage of een master class). 


