Deelnemersreglement voor het muziekconcours van
Cui Orkest op 22 juni 2019
Artikel 1:
Aan het concours kan elke amateurzanger en -instrumentalist deelnemen van elke leeftijd.
Ook kunnen studenten aan het conservatorium deelnemen aan het concours.
Artikel 2:
Het uit te voeren muziekstuk mag hooguit 10 minuten duren. Wanneer een soloconcert bijv. klarinetconcert van Mozart - gespeeld wordt, dan mogen 2 delen uitgevoerd worden,
ook als dit meer dan 10 minuten duurt. Er staat een piano/vleugel ter beschikking. De
deelnemer zorgt zelf voor een begeleider.
Artikel 3:
Elke deelnemer levert bij de voorzitter van de jury op de dag van het concours 3 kopieën in
van het muziekstuk. De juryleden gebruiken deze exemplaren bij het beluisteren en
beoordelen van de solist.
Cui Orkest vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat het gebruik van kopieën bij wet strafbaar is als
niet tevens de originele, gedrukte muziek kan worden getoond.
Artikel 4:
De jury wordt gevormd door 3 deskundigen.
Artikel 5:
De jury zal vooral in haar oordeel de moeilijkheidsgraad van het stuk, afgezet tegen het
aantal lesjaren, in haar oordeel meenemen.
Artikel 6:
De jury geeft het teken van aanvang.
Artikel 7:
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. Bevestiging van inschrijving wordt na ontvangst van het
inschrijfgeld per e-mail toegezonden.
Artikel 8:
• De inschrijfformulieren dienen vóór 1 juni 2019 te worden ingezonden aan het
secretariaat van het Cui Orkest, via info@cuiorkest.nl.
• Inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.
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Het inschrijfgeld kan gestort worden op de bankrekening van St Cui-ensemble
NL10 ABNA 0613 8368 47 onder vermelding "inschrijfgeld concours" en de naam van
de deelnemer.
Deelnemers ontvangen per e-mail een bevestiging van hun aanmelding.
Uiterlijk een week vóór aanvang van het concours ontvangen de deelnemers per email alle benodigde informatie. Dit wordt eveneens vermeld op onze website
www.cuiorkest.nl.
Bij annulering door de deelnemer na 5 juni 2019 wordt het inschrijfgeld niet meer
geretourneerd.

Artikel 9:
Deelnemers, die op de dag van het concours bij hun beurt van optreden niet aanwezig zijn,
hetzij door te late aankomst of door afwezigheid van hun begeleider zullen indien mogelijk
op een ander tijdstip in het programma worden geplaatst.
Artikel 10:
Na afloop van het concours wordt de uitslag bekend gemaakt en ontvangen de deelnemers
een kritisch verslag van de jury.
Artikel 11:
De winnaar van het concours mag als solist optreden met het Cui Orkest in 2020.
Artikel 12:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, zo nodig in overleg
met de jury. Deze beslissing is onherroepelijk.
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