
 
 
 

Deelnemersreglement voor het  Dutch Internationaal Fluitconcours  

(Studenten en Jong Talent) 
 
 

1. Deelname 
Alle muziekvakstudenten (ongeacht nationaliteit) die op 1 april van het concoursjaar staan ingeschreven 

als student op een Conservatorium (ongeacht het land van vestiging) kunnen worden toegelaten tot het 
Dutch Internationaal Fluitconcours.  

 

Deelnemers die staan ingeschreven aan een vooropleiding of jong talent klas kunnen zich inschrijven 
voor categorie 3: jong talent (tot 18 jaar). 
 
Studenten aan een schoolmuziekopleiding van een Conservatorium kunnen op verzoek worden 

toegelaten tot categorie 1 of deelnemen aan het Benelux Fluitconcours voor amateursolisten voor zover 

zij in de Benelux woonachtig zijn. Dit geldt ook voor deelnemers die hebben gestudeerd aan een 
Conservatorium, maar de opleiding niet afgerond hebben. 

 

2. Deelnamecategorieën  
Studenten worden ingedeeld in drie categorieën: 

Categorie 1: Bachelorstudenten 
Categorie 2: Masterstudenten 

Categorie 3: Jong talent 
 

Het bestuur van Stichting Nationaal Fluitconcours kan besluiten om in geval van twijfel over de juistheid 

van de aangegeven categorie een student in een andere categorie in te delen, deel te laten nemen 
buiten mededinging of uit te sluiten van deelname. 

 

3. Tijdsduur van het optreden 
Een optreden mag niet langer dan 20 minuten duren (inclusief eventuele changementen).   
 

De jury kan bij overschrijding van de maximale speeltijd het optreden afbreken.  

 
De optredens zijn openbaar. 

 

4. Programma-eisen 
Per ronde kiest de deelnemer één werk uit de keuzelijst van verplichte werken en een werk (of twee 
korte werken) naar eigen keuze. 
 
In elke ronde speelt de deelnemer minimaal een solowerk en een werk met (piano)begeleiding. 
In elke ronde kiest de deelnemer werken die wat betreft stijlperiode verschillend zijn. 
In elke ronde mogen ook werken uit de andere ronde als keuzewerk gespeeld worden.  
Van werken mogen delen gespeeld worden.  
 

Voor categorie 3 (jong talent) gelden geen verplichte werken: 
Wel moet minimaal één werk met (piano)begeleiding gespeeld worden. 
Het heeft de voorkeur werken uit diverse stijlperioden te laten horen. 
In de voorronde en finale mogen dezelfde werken gespeeld worden. 
Van werken mogen delen gespeeld worden.  
 
Eventuele wijzigingen in het programma, zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier, moeten 

uiterlijk zes weken voor de concoursdag bij de organisatie bekend zijn. 
 



5. Partituren en kopieën  
Elke deelnemer levert op de concoursdag drie exemplaren (partituren) van de te spelen werken in bij 
de secretaris van de jury. De juryleden gebruiken deze exemplaren bij het beluisteren en beoordelen 

van de deelnemer.  
 

Stichting Nationaal Fluitconcours vermeldt hierbij nadrukkelijk dat het gebruik van kopieën bij wet 

strafbaar is als niet tevens de originele, gedrukte muziek kan worden getoond.  
 

6. Inschrijving 
De inschrijving sluit op 31 december voorafgaand aan het concoursjaar. Inschrijving geschiedt door 

middel van online verzending van het inschrijfformulier op www.fluitconcours.nl en betaling van het 

inschrijfgeld.  
 

7. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-- eventueel vermeerderd met de kosten voor het gebruik van een 

concourspianist (€ 90,--) en € 30,- per persoon per nacht bij gebruik van de groepslocatie (ontbijt en 

een eenvoudige warme maaltijd zijn hierbij inbegrepen). 
 

Deelnemers maken het inschrijfgeld bij aanmelding over op rekeningnummer: NL36INGB000 5531961 

t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de eigen naam. (BIC INGBNL2A) 

 
Bij annulering door de deelnemer na 31 december wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. 

 

8. Bevestiging deelname en informatievoorziening 
Deelnemers ontvangen per e-mail een ontvangstbevestiging wanneer het aanmeldingsformulier door 

het secretariaat ontvangen is. 
 

Deelnemers die aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, ontvangen na 1 januari per e-mail een 

definitieve plaatsingsbevestiging. 
Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden 

aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen voor 1 januari.   
  
Vier weken voor het concours ontvangen de deelnemers per e-mail het definitieve speelschema, 

inclusief inspeeltijden, tijdens de concoursdag.  
Dit schema kan niet gewijzigd worden. Evenzo kan een voorkeur voor een speeltijd niet aangegeven 

worden. 
 

Informatie als het speelschema en locatiegegevens worden tevens op www.fluitconcours.nl 

gepubliceerd. 
 

Voor individuele vragen kan gemaild worden met info@fluitconcours.nl. 
 

9. Voorronde en finale 
Voor iedere categorie wordt een voorronde georganiseerd. De indeling hiervan is afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen.  

 
Deelnemers melden zich bij aankomst bij de aanmeldtafel. 

 
De deelnemer verplicht zich om na toelating tot de finale hieraan deel te nemen. 

 

Het bestuur kan besluiten om bij een groot aantal aanmeldingen een deelnamestop in te stellen. Evenzo 
kan de inschrijftermijn verlengd worden wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

 
Deelnemers ontvangen een juryrapport. De jury kan besluiten prijzen al dan niet uit te reiken. In het 

geval van een gelijke uitslag beslist de jury over de verdeling van de prijzen welke niet gesplitst kunnen 

worden. 
 

Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 
 



10. Concourslocatie en faciliteiten 
Op de concourslocatie is in iedere zaal een vleugel aanwezig. In iedere inspeelruimte is een piano 
aanwezig. Voor alle andere benodigde instrumenten moet de deelnemer zelf zorgen. 

 
Tijdens de concoursdagen kan gebruik gemaakt worden van een concourspianist tegen een vergoeding 

van € 90,--. Deze faciliteit is in eerste instantie bedoeld voor deelnemers die afkomstig zijn van buiten 

de Benelux. Op de concourslocatie wordt beperkte repetitietijd ter beschikking gesteld. 
 

Het secretariaat kan indien gewenst informatie verschaffen over overnachtingen in de omgeving van de 
concourslocatie, inclusief de eigen groepslocatie.  

 

11. Verzekering, aansprakelijkheid, minderjarigheid, huisregels, visum 
De deelnemer dient zelf naar behoefte verzekeringen af te sluiten voor ziekte, ongeval, schade of 

verlies aan eigendommen en dergelijke. Het bestuur van Stichting Nationaal Fluitconcours aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) ziekte, ongeval, voor diefstal of verlies van bezittingen 

en dergelijke. 
 

Op de verblijfs- en concourslocaties is roken binnen niet toegestaan. Het gebruik van (soft)drugs is te 

allen tijde verboden. Alcohol mag alleen door meerderjarigen en met mate genuttigd worden. Op de 
groepslocatie zijn gescheiden slaapzalen voor vrouwen en mannen beschikbaar. Minderjarige 

deelnemers moeten tijdens hun verblijf begeleid worden door een meerderjarige begeleider.  
Deelnemers en begeleiders volgen de aanwijzingen van de organisatie op. 

 

Ten behoeve van de aanvraag van een visum verstrekt het bestuur van Stg. Nat. Fluitconcours op 
aanvraag een uitnodigingsbrief voor deelname aan het concours. 

 

12. Slotartikel: reglementaire afwijkingen  
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Nationaal Fluitconcours. 

 
In het geval van een geschil tussen deelnemer en Stichting Nationaal Fluitconcours treedt het bestuur 

hierover in overleg met de deelnemer of in het geval van minderjarigheid met zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordiger. Mocht uit het overleg geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een 

bindende beslissing.  

 


