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Online Solistenwedstrijd 
1. Algemene Bepalingen 
 
1.1 Inschrijving en wedstrijdverloop 
 

1. De wedstrijd is enkel voor koperblazers met een Belgisch of Nederlands paspoort. 
 

2. De kandidaat die wenst deel te nemen stuurt een video in via het 
inschrijvingsformulier op de website, of per e-mail. 
 

3. Volgende videobestanden worden goedgekeurd: MPG, MP4, FLV, SWF, AVI, WMV, 
MOV, M4V, RM. 

 
4. De kandidaat moet steeds zichtbaar zijn op video met instrument. Hij of zij wordt 

aangeraden om met een professioneel toestel op te nemen en het bestand met hoge 
kwaliteit op te sturen. 

 
5. Alle kandidaten voeren één werk uit met een tijdslimiet per categorie. Dit mag zowel 

zonder als met pianobegeleiding, andere LIVE-begeleidingsvormen zijn ook 
toegelaten. 

 
6. De uiterste inschrijvingsdatum is zondag 3 mei 2020. 

 
7. De inschrijving is volledig GRATIS. 

 
8. De wedstrijd wordt ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën en een Open Categorie. De 

graden van het Deeltijds Kunstonderwijs worden als tip gerefereerd op de webpagina 
van Online Solistenwedstrijd, dit is niet bindend. De deelnemers houden zich aan de 
volgende maximale tijdsduur: 

Categorie Graad DKO Tijdsduur 
Tot en met 13 jaar 2, 3 Max. 4 minuten 
14 tot en met 18 jaar 3, 4 Max. 8 minuten 
Vanaf 19 jaar 4, Specialisatie Max. 10 minuten 
Open Volwassenen Max. 10 minuten 
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9. De uitvoering van werken die langer duren dan de voorgeschreven tijd worden niet 

geklasseerd maar ontvangen wel een elektronische feedback. 
 

10. De deelnemers moeten volledig zelfstandig optreden. 
 

11. De kandidaat met het beste resultaat per discipline mag zich kampioen noemen. 
 

 
 
 
1.2 Beoordeling en bekendmaking 
 

1. Brassband Willebroek duidt de juryleden aan. 
 

2. Ieder jurylid maakt een eigen quotering, na deliberatie wordt er een eindresultaat 
gemaakt. Daarnaast maakt ieder jurylid van ieder optreden een beoordelingsverslag. 

 
3. Per categorie wordt enkel de top 3 bekendgemaakt. 

 
4. De resultaten worden online gepubliceerd op de website en sociale media na de 

deadline van inschrijving. 
 

5. Bij de bekendmaking van de uitslagen ontvangen alle deelnemers een 
beoordelingsverslag per e-mail. 

 
6. De winnaar binnen elke categorie ontvangt de volgende prijzen: 

 
Categorie Prijs 
Tot en met 13 jaar - Verspreiding van filmpje op media van BBW 

- Online les van 30 minuten door een van 
onze solisten (eigen keuze)* 
- 1 Concert Ticket voor A Concert Of Legends 

14 tot en met 18 jaar - Verspreiding van filmpje op media van BBW 
- Online les van 30 minuten door een van 
onze solisten (eigen keuze)* 
- 1 Concert Ticket voor A Concert Of Legends 
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Vanaf 19 jaar - Verspreiding van filmpje op media van BBW 
- Online les van 30 minuten door een van 
onze solisten (eigen keuze)* 
- 1 Concert Ticket voor A Concert Of Legends 

Open - Online les van 30 minuten door een van 
onze solisten (eigen keuze)* 
- Een gesigneerd album Rise van Lode Violet 
& Kevin Van Giel 

 
* Deze kopersolisten zijn: Kevin Van Giel, Jeroen Corneillie, Lode Violet, Tim De Maeseneer, 
Wim Lauryssen, Kris Binon, Toon Rutten. 
 

7. De kandidaat met de beste uitvoering (onbepaald welke categorie) wordt 
uitgenodigd om te soleren met de huidige Belgische kampioen en wereldkampioen, 
Brassband Willebroek, op een van hun volgende concerten. De datum wordt gekozen 
in samenspraak met het bestuur van Brassband Willebroek vzw. 

 

2. Slotbepalingen 
 

1. Er is geen discussie mogelijk over de beoordeling en de toekenning van de plaatsen 
door de jury. 

2. Brassband Willebroek neemt geen verantwoordelijkheid op zich betreffende 
aansprakelijkheid die zouden voortvloeien uit het deelnemen aan de wedstrijd. 

3. Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement. 
 
Goedgekeurd door het bestuur van Brassband Willebroek VZW op 29 maart 2020 
 
Frans Violet 

 
Voorzitter, Brassband Willebroek vzw 


