
REGLEMENT 2e NATIONAAL CONCOURS 

KLARINET “VAL DE SAMBRE” 2023 

 

1. Organisatie 

Het concours wordt georganiseerd op 22 en 23 april 2023 in het Conservatorium 

Lucien Robert, Place du Jumelage 1, 5060 Tamines. 
 

Het concours vindt plaats met de steun van VZW “les Amis du Conservatoire”, het 

gemeentebestuur van SAMBREVILLE en de firma’s BUFFET CRAMPON en LEMCA. 

 

 
 

CATEGORIËN 

1 1e categorie: tot 12 jaar (leeftijd op 31-12-2022) 

2 2e categorie: tot 16 jaar (leeftijd op 31-12-2022) 

3 3e categorie: vanaf 16 jaar 

Een kandidaat mag zich inschrijven in een hogere categorie, maar niet in twee 

categorieën tegelijkertijd. 

Voorbeeld: een kandidaat van 14 jaar mag het concours  zich inschrijven in de derde 

categorie maar kan dan niet deelnemen in de tweede categorie. 

Het concours bestaat uit een eliminatieproef en een finaleproef, en is toegankelijk 

voor leerlingen van de muziekacademies van de drie Belgische Gemeenschappen, en 

de autodidacten die in België wonen. 

 

DE SELECTIES 
 

De eliminatieproef van deze tweede editie  gaat door op zaterdag 22 april 2023.  

De volgorde wordt u bekendgemaakt na afsluiting van de inschrijvingen (zondag 2 

april 2023 om middernacht) 

 

 

DE FINALE 
 

De finale vindt plaats op zondag 23 april 2023 vanaf 10 uur 30. 
 

De volgorde wordt bepaald door lottrekking in aanwezigheid van de kandidaten voor 

aanvang van elke categorie. 

  



 

PIANOBEGELEIDING 
 

Voor kandidaten die gekozen hebben voor onze pianobegeleider, wordt er een 

repetitie voorzien. (uurrooster wordt vooraf gecommuniceerd per e-mail en kan niet 

gewijzigd worden). 
 

Eventueel bijkomende repetities met onze pianist zijn vooraf te bespreken met onze 

pianist en zijn voor rekening van de kandidaat (contactgegevens van onze pianist 

kunnen bekomen worden op aanvraag). 
 

Kandidaten kunnen zich vanzelfsprekend laten begeleiden door hun eigen pianist. 
 

De wedstrijdpiano zal gestemd zijn op 441. 

 

 

    2. Deelnamevoorwaarden 

Kandidaten die voor de afsluiting van de inschrijvingen (2 april 2023) hoger 

kunstonderwijs (of equivalent) volgen of gevolgd hebben in België of in het 

buitenland als regelmatige leerling, zijn uitgesloten van deelname, met uitzondering 

van zij die ingeschreven zijn in een muziekacademie en tegelijkertijd deeltijds 

ingeschreven zijn als jong talent klarinet in het hoger kunstonderwijs. Zij kunnen zich 

uitsluitend inschrijven in de derde categorie. In geval van oneerlijke verklaring wordt 

de kandidaat gediskwalificeerd. 

Alle proeven zijn openbaar. Enkel de pianobegeleider en de persoon die de bladzijden 

omdraait (dit mag niet de leraar van de kandidaat zijn) zijn toegelaten op het podium. 

Het maken van geluids- of beeldopnamen is enkel toegelaten voor de organisator van 

de wedstrijd en zal enkel dienen voor promotionele doeleinden van de wedstrijd 

(zoals genoteerd in het inschrijvingsformulier). 

Geen enkele andere opname is toegelaten. 

 

3. Inschrijving 
 

Inschrijven voor de wedstrijd kan door het opsturen van volgende documenten: 
 

- Inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend (door ouders of 

verantwoordelijke voor minderjarigen) 
 

- Fotokopie recto-verso identiteitskaart 
 

- Een recente pasfoto 

 

 En overschrijving van €30 inschrijvingsrecht, voor 2 april 2023 naar rekening  

 BE94 0689 0915 0614 van VZW Les Amis du Conservatoire 

 Mededeling: concours Val de Sambre, naam kandidaat, categorie 

 Alle documenten betreffende deze wedstrijd vindt u op de website www.acatam.be. 

   

http://www.acatam.be/


 OPGELET: de inschrijvingen kunnen vroegtijdig afgesloten worden wanneer het 

 maximum aantal deelnemers bereikt wordt. Kandidaten zullen verwittigd worden als 

 dat gebeurt. 

 De inschrijving moet voor 2 april 2023 gestuurd worden naar: 

 Conservatoire de musique Lucien Robert de Tamines 

 A l’attention de M. Richard DECAMPS, directeur 

 Place du Jumelage 1 

 5060 Tamines 

 Telefoon : 071 77 28 21 

  

 OF 

 Per e-mail naar het secretariaat van de VZW: aca.tamines@gmail.com 

 

 In geval van onvolledig dossier op 2 april 2023 kan de kandidatuur geweigerd worden 

 

4. Programma 

 Alle keuzewerken zijn onderworpen aan de goedkeuring van de organisatoren en

 moeten samen met de inschrijving doorgestuurd worden. Eenmaal goedgekeurd, kan 

 niet meer voor een ander werk gekozen worden. 

 Elke kandidaat zal een werk van zijn keuze en in categorie 2 en 3 een opgelegd werk 

 uitvoeren. 

- 1e categorie: een werk naar keuze van maximum 5 minuten 

- 2e categorie: een werk naar keuze van maximum 8 minuten en een opgelegd werk 

- 3e categorie: een werk naar keuze van maximum 10 minuten en een opgelegd 

werk 

 Een werk zonder pianobegeleiding is toegelaten. Eén beweging van een werk dat ut 

 meerdere bewegingen bestaat, kan beschouwd worden als een volledig werk. 

 De jury mag een proef te allen tijde onderbreken. 

  

 Opgelegd werk 2e categorie:  

 1e en 5e beweging van The Victorian Kitchen Garden suite van Paul READE 

 

 Opgelegd werk 3e categorie:  

 Duo concertant van Darius MILHAUD 

 

 De originele partituur van het werk naar keuze (zonder notities) moet voor 2 april 

 2023 toekomen op het secretariaat. Deze zal op de dag van de wedstrijd 

 teruggegeven worden. 

 Op de dag van de wedstrijd zal de kandidaat 2 fotokopies van het werk (zonder 

 pianobegeleiding) afgeven aan het secretariaat. 

 De kandidaat kiest zelf de volgorde van de werken die hij speelt tijdens de wedstijd. 

mailto:aca.tamines@gmail.com


5. Wedstrijdjury 
 

De jury van het 2e  Nationaal Concours voor Klarinet is samengesteld uit specialisten 

uit het muzikale milieu en klarinettisten. 
 

Beslissingen op muzikaal vlak worden door de organisator volledig overgelaten aan de 

jury. Alle andere beslissingen worden onherroepelijk genomen door de organisator 

van de wedstrijd.  
 

Voor de selectieproeven bestaat de jury uit: 
 

- Mevr. Hélène ZANUTEL (Wallonië) 

- M.  David VAN MAELE (Vlaanderen) 

- Mevr. Francine SOSSON (Oostkantons) 

 Voor de finale wordt de jury uitgebreid met 

- Voorzitter: M. Jean-Luc VOTANO, 1e solist van het filharmonisch orkest van Luik 

(OPRL) 

- Erevoorzitter: M. Jean-Charles LUPERTO (Burgemeester van Sambreville). 
 

 Een jurylid dat een familiale band heeft met, of ooit les gaf aan een kandidaat, mag 

 deze kandidaat niet quoteren. 

 Beslissingen van de jury zijn onbetwistbaar 

 Het uurrooster, vastgelegd door de organisatie kan niet worden gewijzigd, behalve 

 door een beslissing van de juryvoorzitter. 

 De resultaten van de selectieproeven zal aan het einde van de dag gecommuniceerd 

 worden en gepubliceerd op de website www.acatam.be. 

 Proclamatie van de uitslag van de finale vindt plaats aan het einde van de dag. 

 Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt men het gehele wedstrijdreglement. Alle 

 gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen beslist worden door de 

 wedstrijdorganisatie. 

6. Prijzen 

 
1e categorie: 1e prijs: 150€ 

  2e prijs: 100€ 

  3e prijs:   50€ 

 

2e categorie: 1e prijs: klarinet E13 van Buffet Crampon 

  2e prijs: 250€ 

  3e prijs: 150€ 

 

3e categorie: 1e prijs: klarinet RC van Buffet Crampon 

  2e prijs: 500€ 

  3e prijs: 250€ 

 

Prijs van het publiek: bon van 500€ voor deelname aan stage of masterclass. 

http://www.acatam.be/

