
  
 

 

Deelnemersreglement Flute Factor 
 

 
Over 

Flute Factor is een talentenjacht en géén concours. Dat betekent dat niet de beste speler hoeft te 
winnen, maar degene die anderen weet te inspireren. Zo krijgt startend talent uit binnen- en 

buitenland een kans. 

 
Leeftijd 

Je kunt meedoen aan de Flute Factor als je op de dag van de finale binnen de leeftijdscategorie van 8 
t/m 13 jaar valt.  

 

Jong talent 
Als je al aan een (vooropleiding of jong talentklas van een) muziekvakopleiding studeert, dan word je 

ingedeeld in de categorie jong talent van de Dutch International Flute Competition. 
 

Speeltijd 

Tijdens de finale heb je 5 minuten de tijd om je favoriete muziekstuk te laten horen. Je wordt 
tevoren in groepjes ingedeeld zodat je weet hoe laat je mag spelen. 

 
Muziekkeuze 

Je mag zelf weten wat je gaat spelen, maar het moet wel passen bij het thema. Ook eigen 

composities, interpretaties en andere originele ideeën worden gewaardeerd.  
 

Beoordeling 
De jury houdt rekening met het aantal jaren dat je fluit speelt en of je je nog verder kunt 

ontwikkelen. De jury let op de volgende aspecten: 
-Muzikaliteit 

-Creativiteit 

-Flute Factor 
Juryleden mogen geen eigen leerlingen beoordelen. Ook weten zij niet van welke docent je les hebt. 

De juryleden geven je graag commentaar, maar mogen niets over de punten zeggen.  
 

Aanmelden 

Je kunt je tot 1 januari online opgeven via www.flutefactor.art. Stuur bij je inschrijving de link mee 
naar een opname (beeld en geluid) van jezelf. 
 

Foto en video 

Houd er rekening mee dat je video gebruikt kan worden op onze website en sociale mediakanalen. 
Tijdens de finaledag kunnen er foto’s en opnames van je gemaakt worden voor bijvoorbeeld drukwerk 

en (lokale) media. Bij de aanmelding geef je hiervoor wel of geen toestemming. Lees ook ons 

privacy beleid. 
Uiteraard mag je zelf géén beeld- en geluidsmateriaal van andere deelnemers verspreiden. 

 

http://www.flutefactor.art/


Voorselectie 

De ingezonden opnames worden in februari beoordeeld door de jury en hieruit worden de deelnemers 
aan de finaledag geselecteerd.   

 
Finaledag 

Op de finaledag krijg je een leuke workshop waarin je de andere deelnemers leert kennen. Uiteraard 

krijg je ook een leuk aandenken aan deze dag. 

 
Materialen 
Tijdens de finale kan je gebruik maken van een vleugel, cd-speler en een beamer. Als je andere 

materialen wilt gebruiken, dan moet je die zelf meenemen. Meld je bij aankomst graag bij de 

aanmeldtafel.  
 

Pianist 
Op het inschrijfformulier kan je aangeven of je tijdens de finale gebruik wilt maken van de Flute 

Factor pianist. Je betaalt hiervoor € 45,-. Ook kan je tevoren even met de pianist oefenen.  

 
Bladmuziek 

Vergeet niet tevoren de bladmuziek voor de pianist op te sturen wanneer je naar de finale gaat. Je 
mag tijdens de wedstrijd alleen kopieën gebruiken als je ook de originele bladmuziek bij je hebt. 

 
Inschrijfgeld 

Deelname is gratis. Voor begeleiding door de Flute Factor pianist betaal je € 45,-- en voor 

overnachtingen € 35,- per persoon per nacht bij gebruik van de groepslocatie (inclusief ontbijt en een 
eenvoudige warme maaltijd). 
 

Maak dit bedrag na bevestiging van je deelname aan de finale over op rekeningnummer:  

NL22 RABO 0323 9354 27 t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. je eigen naam.  
(BIC RABONL2U) 

 

Begeleiding  
Omdat je minderjarig bent, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte zijn van 

je deelname en van dit reglement. Zij zijn ook verantwoordelijk voor jou en je spullen tijdens de 
finaledag. 

 
Vragen?  
Heb je een vraag of staat er iets niet duidelijk vermeld in dit reglement? Mail je vraag 

naar info@fluitconcours.nl.  

mailto:info@fluitconcours.nl

