
 

Concoursvoorwaarden 2023 

17 juni 2023 

 

Leeftijdsgroepen 

 

De leeftijdsgroepen worden als volgt ingedeeld: 

Leeftijdsgroep I geb. 2014, 2015 en later 

Leeftijdsgroep II  geb. 2011, 2012, 2013 

Leeftijdsgroep III  geb. 2008, 2009, 2010 

Leeftijdsgroep IV  geb. 2005, 2006, 2007 

 

Bij de Ensemblecategorie kunnen de spelers van één ensemble tot verschillende leeftijdsgroepen behoren. 

Doorslaggevend voor de indeling in een leeftijdsgroep is de gemiddelde leeftijd, die aan de hand van de exacte 

geboortedatum van de deelnemers berekend wordt. Met begeleiders in de Solo- en Ensemblecategorieën wordt 

hierbij geen rekening gehouden. 

Met het oog op de auteursrechtwetgeving is het gebruik van kopieën van gedrukte werken/beschermde uitgaves 

niet toegestaan. 

 

Solocategorie/Ensemblecategorie 

Leeftijdsgroepen Programmavoorschriften Duur van optreden 

I en II Minstens twee werken (complete 

werken/delen uit een werk/stukken) uit 

tenminste twee stijlperiodes, waaronder 1 

hedendaagse compositie 

6–10 Minuten 

III en IV Minstens drie werken (complete 

werken/delen uit een werk/stukken) uit 

tenminste twee stijlperiodes, waaronder 1 

hedendaagse compositie 

10–20 Minuten 

 

                                                                                                                                                                                          

Aanmelding   voor 1 mei 

Via E-mail :  img.meetings.2015@gmail.com 
Via website:  https://img-meetings.nl/aanmeldformulier/ 

 

 
Inschrijfkosten:  voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer, 

Begeleiding door muzikanten die niet beoordeeld worden zijn vrij van deelnamekosten 

mailto:img.meetings.2015@gmail.com
https://img-meetings.nl/aanmeldformulier/


 

 

 

 

 

 

Solocategorie:   Gitaar solo / Mandoline solo of met Begeleiding 

De begeleiding in de Solocategorie moet bij voorkeur door een jeugdige speler (Leeftijdsgroep I – IV) gespeeld worden. 

Deze wordt mede beoordeeld mits aan de deelnamevoorwaarden voldaan wordt, de begeleider een beoordeling wenst 

en deel uitmaakt van minstens de helft van de totale voorspeelduur. Indien de solist niet door een jeugdige speler 

wordt begeleid is een begeleiding ook toegestaan door volwassenen, ouders en de eigen docent. 

Toegelaten als begeleidinstrumenten zijn gitaar, mandola, mandoline, cello en overige basso continuo-instrumenten. 

 

Ensemblecategorie:  Mandoline, Mandola, Gitaar, ook gemengde bezettingen 

🞂 Alle ensembleleden moeten jeugdige deelnemers zijn. Ze kunnen tot 

verschillende leeftijdsgroepen behoren. Doorslaggevend voor de indeling 

in een leeftijdsgroep is de gemiddelde leeftijd.  

🞂 Toegelaten zij 2 tot 5 spelers. 

🞂 Alle ensembleleden moeten aan het gehele programma deelnemen. 

🞂 Binnen het ensemble kunnen de instrumenten in het kader van de toegestane 

instrumenten gewisseld worden. 

🞂 Geen doorlopende verdubbelingen van de stemmen.  

🞂 Geen dirigent.  

 

                                                                                                                                                                                          

 

Prijstoekenning: 

De deelnemers ontvangen een prijs aan de hand van het volgende puntengemiddelde: 

70%-79% tweede prijs 

80%-89% eerste prijs 

90% en hoger eerste prijs met lof 

Vervolgens wordt er nog een geldprijs in de vorm van een waardebon, deze zal zowel in de solocategorie en 

ensemblecategorie in iedere leeftijdscategorie worden toegekend aan het optreden met het hoogste 

puntenaantal.  

Voor de leeftijdsgroepen III en IV is er nog een Hary Hermans Prijs, deze zal worden uitgereikt aan het optreden 

voor de meest bijzondere uitvoering van een hedendaagse compositie.  

                                                                                                                                                                                          

Locatie:  Scholengemeenschap Groenewald, Kinskystraat 15 6171 LX, Stein 

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Scholengemeenschap+Groenewald/@50.9604435,5.7757089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0c6c9b5e0574f:0xf0790aecc33f0fc3!8m2!3d50.9604435!4d5.7778976


 

Inschrijfformulier 
 

 

 

Instrument  __________________________________________________________________ 

Achternaam  __________________________________________________________________ 

Voornaam  __________________________________________________________________ 

geb.datum  __________________________________________________________________ 

Postcode/plaats __________________________________________________________________ 

Straatnaam en nr __________________________________________________________________ 

Telefoon  __________________________________________________________________ 

Email   __________________________________________________________________ 

Hoeveel jaar les?  __________________________________________________________________ 

Wie zijn de docent(en)? ________________________________________________________________ 

Categorie   __________________________________________________________________ 

Begeleider?  __________________________________________________________________ 

  Begeleider wil beoordeeld worden:  JA - O   /    NEE  - O    / Graag aankruisen 

******************************************************************** 

 

Muziekwerk 
 

 

Componist (leefde van-tot) 
(voor- en achternaam vermelden) 

 

Tijdsduur 
(minuten) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

(Bij duo/trio/kwartet deelname graag dit formulier voor elke deelnemer apart invullen en gezamenlijk opsturen.) 

Met deze inschrijving onderteken ik de voorwaarden voor dit concours. 

 

  
_______________________________           ____________________________________ 

Plaats, datum      handtekening deelnemer /ouders 


