
1

20
20

W
W

W
.B

RA
SS

BA
N

DW
IL

LE
BR

O
EK

.B
E

Willebroek Solo 
Contest.

1 
De wedstrijd is voor alle koperblazers 
(inclusief trompet en hoorn). Zowel 
Belgische als buitenlandse deelnemers 
worden toegelaten om deel te nemen. 
In de hoogste categorie “Vanaf 19 jaar” 
worden de instrumenten gelimiteerd tot 
de brassband familie:

Soprano Cornet Eb, Cornet, Flugelhorn, 
Tenor Horn Eb, Baritone, Tenor Trombone, 
Bass Trombone, Euphonium, Eb / Bb Bass

2 
De oproep tot deelname voor de wedstrijd 
wordt door Brassband Willebroek 
bekendgemaakt op haar website www.
brassbandwillebroek.be en sociale media.

3 
Het basisinschrijvingsgeld bedraagt 15 
euro per deelnemer en wordt online via 
onze website betaald.

4 
Deelnemers zijn niet verplicht om lid te zijn 
van een brassband, vereniging of andere 
instantie. 

5 
Alle deelnemers voeren één solowerk 
of een deel van een werk uit met 
pianobegeleiding, specifiek geschreven 
voor het gekozen instrument. De  deelnemer 
mag een uitzondering aanvragen per 
e-mail, brassbandwillebroek@gmail.com. 
De organisatie raadt aan om een werk te 
kiezen dat alle muzikale aspecten bevat.

6 
De deelnemer die wenst deel te nemen, 
vult het inschrijvingsformulier in op onze 
website. De deelname is enkel definitief bij 
betaling van het inschrijvingsgeld en het 
inzenden van de pianopartituur (met solo 
stem).

+ Wedstrijdreglement

Algemene
Bepalingen

Inschrijvingen en wedstrijdverloop
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Enkel voor categorie "Vanaf 19 jaar"

7 
Er vindt een preselectie plaats voor de 
hoogste afdeling “Vanaf 19 jaar” op basis 
van een video van de kandidaat, uitgevoerd 
op het gekozen instrument.

8 
Volgende videobestanden worden 
goedgekeurd: MPG, MP4, FLV, SWF, AVI, 
WMV, MOV, M4V, RM.

9 
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. Het filmpje 
mag een publiek optreden zijn van in het 
verleden.

10
De video moet opgenomen zijn in één 
take.

11
Alle kandidaten voor de preselectie 
voeren één werk uit van maximum 
10 minuten. Dit mag zowel met als 
zonder pianobegeleiding, andere LIVE-
begeleidingsvormen zijn ook toegelaten.

12
De uiterste inschrijvingsdatum voor de 
preselectie is dinsdag 22 september 2020.

13
Frans Violet, dirigent van Brassband 
Willebroek, zal een selectie maken 
van 25 deelnemers voor de Willebroek 
Solo Contest door beoordeling van de 
ingestuurde video’s van de kandidaten.

14
De deelnemers voor de categorie “Vanaf 
19 jaar” worden ten laatste op donderdag 
1 oktober geïnformeerd of zij mogen 
deelnemen aan de Willebroek Solo Contest.

15
Indien de kandidaat niet geselecteerd 
is voor de wedstrijd, zal een bedrag van 
€10 teruggestort worden op de rekening 
(verwerking van administratiekosten).

16
Yuja zal de hoogste categorie voorzien 
van een livestream op onze webpagina en 
sociale media. CU Brass zal eveneens een 
live verslaggeving brengen, gecombineerd 
met interviews.

De uiterste inschrijvingsdatum voor het insturen 
van de video voor de preselectie is 

dinsdag 22 september 2020.
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Voor alle categorieën

17
De uiterste inschrijvingsdatum is 
donderdag 22 oktober 2020.

18
De wedstrijd wordt ingedeeld in 4 
leeftijdscategorieën. De deelnemers 
houden zich aan de volgende maximale 
tijdsduur:

Categorie Tijdsduur

Tot en met 10 jaar Max. 5 minuten

11 tot en met 14 jaar 2 à 7 minuten

15 tot en met 18 jaar 4 à 9 minuten

Vanaf 19 jaar 5 à 12 minuten

Elke categorie heeft een limiet van 25 
deelnemers, met uitzonering van de 
laagste catgorie (tot en met 10 jaar). Hier 
worden 35 deelnemers toegelaten.

19
De uitvoering van werken die korter of 
langer zijn dan de voorgeschreven tijd 
zullen bij inschrijving niet geaccepteerd 
worden. Indien op de wedstrijddag de 
maximale tijdsduur overschreden wordt, 
zal de jury een puntenaftrek aan het 
eindresultaat toevoegen.

20
Deelnemers die gebruik maken van de 
vaste pianobegeleiders van de wedstrijd 
dienen - na contact met de pianist over 
datum en locatie - zelf hun transport te 
voorzien.

21
Brassband Willebroek stelt 2 
pianobegeleiders ter beschikking van 

de deelnemers en zorgen er tevens 
voor dat de deelnemers tijdens de 
voorbereidingsperiode voor de wedstrijd 
met deze begeleider kunnen repeteren. 
De deelnemers krijgen een repetitietijd 
aangeboden van:

• Tot en met 10 jaar: 10 minuten
• 11 tot en met 14 jaar: 15 minuten
• 15 tot en met 18 jaar: 20 minuten
• Vanaf 19 jaar: 30 minuten

De deelnemers zijn vrij zelf te zorgen 
voor een pianobegeleider. De daaraan 
verbonden kosten zijn ten laste van de 
deelnemers.

22
Andere live begeleidingsvormen zijn niet 
toegelaten. Mechanische begeleiding is 
enkel toegestaan indien vermeld in de 
partituur.

23
Bij aankomst melden de deelnemers zich 
aan bij het onthaal met identiteitskaart of 
paspoort.

24
Deelnemers moeten zich ten laatste 1 uur 
op voorhand aanmelden bij het onthaal. 
Als hij of zij te laat komt door eigen fout, 
kan deze deelnemer uit de wedstrijd 
geschrapt worden.

25
Transport- en verblijfskosten zijn 
de verantwoordelijkheid van de 
deelnemer zelf. Details van verblijf 
zijn te vinden op onze webpagina: 
w w w . b r a s s b a n d w i l l e b r o e k . b e /
willebroeksolocontest
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26
De deelnemers moeten volledig 
zelfstandig optreden. De  
begeleid(st)er van de solist mag wel 
plaatsnemen naast de pianobegeleider 
om hem/haar aanwijzingen te geven 
inzake tempo en opvatting.

27
De wedstrijd vangt aan in 2 verschillende 
zalen: Voordrachtzaal en Schouwburg. In 
elke zaal wordt er gestart met de laagste 
afdeling.

28
Het speelschema wordt ten laatste 2 
weken voor het evenement per e-mail 
gecommuniceerd door middel van een 
loting.

29
Annulatie van deelname is enkel mogelijk 
met bewijs van ziekte (doktersattest). 
Het inschrijvingsgeld wordt hierbij 
terugbetaald.

30
De organisator van de wedstrijd is 
bevoegd om alle optredens binnen de 
wedstrijdperiode akoestisch en visueel op 
te nemen en deze opnames te gebruiken 
om de wedstrijd te promoten. De 
organisator behoudt zich in het bijzonder 
het recht om radio- en tv-stations te 
machtigen om alle evenementen van de 
wedstrijd op te nemen en uit te zenden en 
om de productie en verkoop van cd's, dvd's 
en andere geluidsdragers van optredens 
van de wedstrijd toe te staan.

31
Bij inschrijving gaat elke deelnemer 
akkoord met het reglement.

Beoordeling en bekendmaking

1
Brassband Willebroek duidt de juryleden 
aan. Per categorie zullen 2 juryleden 
beoordelen. De hoogste categorieën 
worden beoordeeld vanuit een box, naar 
het systeem van ‘geblindeerde’ jury.

2
Ieder jurylid maakt een eigen quotering op 
maximaal 100 punten, na deliberatie wordt 
er een eindresultaat gemaakt. Daarnaast 
maakt ieder jurylid van ieder optreden een 
beoordelingsverslag.

3
De resultaten worden bekendgemaakt ten 
vroegste 45 minuten nadat de categorie is 
afgesloten, de proclamatie zal plaatsvinden 
in de desbetreffende zaal.

4
Op de proclamatie zal elke deelnemer zijn 
of haar behaalde punten vernemen. De 
top 3 wordt bekendgemaakt in een aparte 
ranking. Bij de bekendmaking van de 
uitslagen ontvangen de deelnemers:

•    Een beoordelingsverslag van elk jurylid.
• Een diploma met vermelding van 
categorie, datum / locatie, behaalde aantal 
punten. Het diploma wordt ondertekend 
door de voorzitter van Brassband 
Willebroek en door de juryleden.

5
De volledige resultaten worden online 
gepubliceerd op de website en sociale 
media.

6
De winnaar binnen elke categorie ontvangt 
de volgende prijzen:



Categorie Prijs

Tot en met 10 jaar 1ste plaats: 
- 100 euro
- The Jaak Kuterna Trophy
- Werk in opdracht door Nick Van Elsen (solo & piano)

2de plaats:
- Wisselbeker 
- Les door een van onze solisten*
- Voucher ter waarde van 50 euro bij Hal Leonard

3de plaats:
- Wisselbeker
- Voucher ter waarde van 30 euro bij Lemca Musical Instruments

11 tot en met 14 jaar 1ste plaats: 
- 200 euro
- The Stef Pillaert Trophy
- Optreden als solist met begeleiding van Young Brassband Willebroek

2de plaats:
- Wisselbeker
- Les door een van onze solisten*
- Voucher ter waarde van 75 euro bij Hal Leonard

3de plaats:
- Wisselbeker
- Voucher ter waarde van 50 euro bij Lemca Musical Instruments

15 tot en met 18 jaar 1ste plaats: 
- 400 euro
- The Jan Segers Trophy
- Werk in opdracht door Stijn Aertgeerts (solo & hafabra-begeleiding)

2de plaats:
- Wisselbeker
- Les door een van onze solisten*
- Voucher ter waarde van 125 euro bij Hal Leonard

3de plaats:
- Wisselbeker
- Voucher ter waarde van 70 euro bij Lemca Musical Instruments

Vanaf 19 jaar 1ste plaats: 
- 1000 euro
- Voucher ter waarde van 600 euro bij Buffet Crampon
- The Frans Violet Trophy
- Optreden als solist met begeleiding van Brassband Willebroek

2de plaats:
- 300 euro
- Voucher ter waarde van 400 euro bij Buffet Crampon
- Wisselbeker

3de plaats:
- 150 euro
- Voucher ter waarde van 150 euro bij Hal Leonard
- Wisselbeker

Publieksprijs
- 250 euro

* Deze kopersolisten zijn: Kevin Van Giel, Jeroen Corneillie, Lode Violet, 
Tim De Maeseneer, Wim Lauryssen, Kris Binon, Toon Rutten.
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7
Elke trofee is een wisselbeker en dient 
te worden gehandtekend door een 
verantwoordelijke meerderjarige bij 
ontvangst. De winnaar dient op eigen 
kosten zijn of haar naam te laten graveren 
op het plaatje van de beker en bij een 
volgende editie van de Willebroek Solo 
Contest terug te brengen.

8
Brassband Willebroek is niet 
verantwoordelijk voor verdere kosten (zoals 
transport, verblijf) om op te treden als solist 
met begeleiding van (Young) Brassband 
Willebroek.

9
Een Publieksprijs van 250 euro wordt 
toegekend aan de deelnemer die de 
meeste stemmen heeft behaald op onze 
webpagina voor de livestream. (Enkel voor 
categorie “Vanaf 19 jaar”)

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

2
De organisatie neemt de lasten voor 
de auteursrechten (Sabam) op zich. De 
deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor de correcte naleving van de verdere 
regelgeving met betrekking tot de auteurs- 
en reproductierechten.

3
Brassband Willebroek neemt geen 
verantwoordelijkheid op zich betreffende 
aansprakelijkheid, risico’s en eventuele 
schadelijke gevolgen die zouden 
voortvloeien uit het deelnemen aan de 
wedstrijd.

4
Door hun inschrijving aanvaarden de 
deelnemers dit reglement.

Goegekeurd door het bestuur van 
Brassband Willebroek VZW op  
17 juli 2020.

Frans Violet

Voorzitter Brassband Willebroek VZW

Slot
Bepalingen


