FINALE JONGE SOLITSEN 2019
TOELICHTING
INSCHRIJVEN

1. Deelname aan de Finale geschiedt in dezelfde divisie waarin is deelgenomen aan een
geauspicieerde voorronde/voorronde Finale Jonge Solisten en in de divisie waarin het uit te
voeren muziekwerk is opgenomen.
2. Op de dag van de Finale dien je de partijen van het muziekwerk c.q. programma in tweevoud in te
leveren bij het inschrijfbureau. Ensembles dienen een score/conductor in tweevoud in te leveren.
3. Het is toegestaan om tijdens de Finale hetzelfde muziekwerk c.q. programma uit te voeren als
tijdens de geauspicieerde concoursen/voorrondes Finale Jonge Solisten.
4. Muziekwerken mogen slechts worden uitgevoerd indien ze zijn opgenomen in het Repertorium
voor solisten- en ensemblewedstrijden, dan wel incidenteel zijn goedgekeurd voor uitvoering
tijdens een concours. Goedkeuring dient aangevraagd te worden bij het RIC (p/a Postbus 9052,
6800 GR Arnhem). De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.
Een afschrift van de schriftelijk verkregen toestemming dien je toe te zenden aan de LBM t.a.v.
mw. M. Waltmans, Postbus 203, 6040 AE Roermond of via mwaltmans@hklimburg.nl.
5. De LBM stelt een pianiste ter beschikking. Dit is mevrouw Suzanne Welters. Je kunt persoonlijk en
voor eigen kosten een afspraak met haar maken voor een repetitie. Zij is bereikbaar via tel. 046 4856 236 's morgens of 's avonds laat of stuur een app'je naar 06 – 53 72 21 83 of een mail naar
info@suzannewelters.nl. Haar adres is Havenweg 128 te Buchten.
6. Indien je gebruik maakt van de door de LBM beschikbaar gestelde pianiste dan dien je een
pianopartij van het uit te voeren muziekwerk c.q. programma op te sturen naar de LBM. De
pianopartijen worden, ter voorbereiding, aangeboden aan de pianiste en na afloop van het
optreden geretourneerd.
7. Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per inschrijving en dient bij de online inschrijving direct voldaan te
worden. De inschrijving is pas definitief zodra wij jouw inschrijfgeld ontvangen hebben.
8. De LBM verzamelt voor de Finale aan de hand van de inschrijving jouw contactgegevens. Deze
gegevens worden bewaard voor administratieve doeleinden om jou te informeren over LBMactiviteiten. Daarnaast worden de gegevens gedeeld met de KNMO om eventueel een uitnodiging
voor deelname aan het NK te ontvangen. Ben je minderjarig? Dan dient een ouder/verzorger
akkoord te gaan.
9. Tijdens de Finale worden foto’s gemaakt van alle deelnemers. Je doet afstand van een eventueel
beroep op het portretrecht en geeft belangeloos toestemming tot openbaarmaking en
verveelvoudiging van de foto’s. De foto’s worden mogelijk gebruikt in communicatieve en/of
promotionele uitlatingen van de LBM (bijvoorbeeld in folders, brochures, website, social media
e.d.) in Nederland en/of het buitenland in originele en/of bewerkte vorm, in gedrukte- alsmede in
digitale vorm.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je telefonisch contact opnemen met Mirjam Waltmans,
Huis voor de Kunsten Limburg, telefoon 0475 - 399 268, email: mwaltmans@hklimburg.nl

