The Dutch International Flute Competition Students and Young Talents
The Dutch International Piccolo Competition Students
The corona edition in 2021
Informatie per 24 december 2020
Beste deelnemers,
Afgelopen voorjaar hebben we de Dutch International Flute Competition moeten uitstellen vanwege corona.
Jullie hebben toen aangegeven ingeschreven te willen blijven staan voor de editie in 2021. Ook in 2021 hebben
we allemaal nog te maken met beperkingen rondom corona. Niettemin willen we het concours graag in
afgeslankte en gewijzigde vorm door laten gaan.
In deze mail informeren we jullie over de aanpassingen voor komend concours.
De voorronden vinden plaats in het voorjaar van 2021.
Door de te verwachten reisbeperkingen in het voorjaar van 2021, worden de live finales uitgesteld naar het
najaar van 2021.
Voor de voorronden blijft elke deelnemer op de eigen locatie. Iedere deelnemer in de categorie bachelor,
master, young talent en piccolo bachelor of master, presenteert en speelt zijn of haar concoursstukken in een
eigen YouTube-video. Je stuurt je video in vóór 1 mei 2021. Je mailt de link van je video naar
secretaryflutecompetition@gmail.com . De internationale jury beoordeelt de video’s met een puntensysteem.
Het totaalaantal punten bepaalt wie er in de finale mogen spelen. Op de website van Fluitconcours vind je de
namen van de leden van de jurycommissies voor de voorronden.
De ingestuurde video’s worden geplaatst op het YouTube kanaal van Fluitconcours, tenzij je bij je aanmelding
hebt aangegeven dat je niet akkoord bent met gebruik van beeld- en geluidsmateriaal. Wil je toch liever niet
dat je video in het YouTube kanaal van Fluitconcours geplaatst wordt, geef dat dan aan bij de inzending van je
link.
Op 6 juni 2021 krijgt elke deelnemer bericht of hij/zij wel of niet in de finale speelt.
De live finale vindt plaats bij Adams Music Centre in Ittervoort, Nederland. De finale wordt georganiseerd met
in achtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.
De finale voor bachelors en masters is op 22 oktober 2021. De finale voor young talents en piccoloïsts is op 23
oktober 2021. De finalisten spelen in de categorie van hun voorronde, ook al zijn zij dan een niveau of leeftijd,
in het geval van young talents, hoger.
In de finale wordt gespeeld met een eigen pianist of met de concourspianist. Het is in 2021 niet mogelijk om de
finale met orkest te spelen, daarom is er in 2021 geen halve finale. De keuzelijst met verplichte werken is
gewijzigd. Bachelors en masters spelen in de finale een solostuk uit de keuzelijst en een verplicht werk voor

fluit en piano. Voor young talents en piccoloïsts is de keuzelijst verplichte werken niet gewijzigd. Je vindt de
keuzelijst verplichte werken op de website van Fluitconcours, www.flutecompetition.com .
Bachelors en masters repeteren op 21 oktober 2021 met de concourspianist.
Young talents repeteren op 22 oktober 2021 met de concourspianist.
Piccoloïsts repeteren op 22 oktober 2021 met de concourspercussionist.
Deelnemers die voor de voorronden hebben betaald voor de concourspianist en die niet in de finale spelen,
krijgen de betaling voor de concourspianist retour.
Je staat weliswaar als deelnemer aan het concours 2021 ingeschreven, maar omdat de voorwaarden zijn
gewijzigd, mag je nog altijd aangeven of je wel of niet wilt deelnemen aan het concours 2021. Als je toch niet
wilt deelnemen, stuur je vóór 15 februari 2021 een bericht met je afmelding naar
secretaryflutecompetition@gmail.com. Alle door jou betaalde bedragen worden in dat geval geretourneerd.
Als je door je studie of je leeftijd in 2021 in een andere categorie deelneemt dan waarvoor je in 2020 bent
ingeschreven, geef je dat vóór 15 februari 2021 door aan het secretariaat. Voor het bepalen van je categorie
geldt je studieniveau of voor young talents je leeftijd op de datum van 15 februari 2021.
Door onzekerheden rond coronamaatregelen wordt in 2021 geen Adams Flute Festival georganiseerd. Omdat
het Adams Flute Festival niet wordt georganiseerd, haken veel sponsoren af. Het meeste prijzengeld voor het
concours zal daardoor bestaan uit vouchers van Adams European Flute Centre, maar wij spannen ons in om
toch instrumenten als prijs beschikbaar te kunnen stellen. Nieuws daarover vind je op de website van
Fluitconcours.
Voor de finalisten is de groepsaccommodatie Bekerhof geopend van woensdag 20 oktober tot en met zondag
24 oktober 2021. Je kunt daar overnachten met ontbijt en een warme maaltijd. Voor lunch is een take-away
mogelijk. De groepsaccommodatie is ingericht volgens de dan geldende coronamaatregelen.
Deelnemers die alleen in de voorronden spelen en wel al hebben betaald voor de groepsaccommodatie, krijgen
dit bedrag retour.
Het bestuur van Fluitconcours volgt de coronarichtlijnen van de Nederlandse overheid, zie de website van
RIVM voor de meest recente maatregelen: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/work-andleisure/generic-framework-for-coronavirus-measures en past de organisatie van het concours hierop aan. Het
bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze aanpassingen voor onze deelnemers en
medewerkers.
We hopen dat jullie ondanks alle coronabeperkingen nog enthousiast aan het studeren zijn. Na de coronacrisis
ontstaat ongetwijfeld weer perspectief voor een carrière als fluitist. Dat is ook de belangrijkste reden om dit
concours in 2021 te laten doorgaan.
Samen maken wij er ondanks alle beperkingen in 2021 een goed concours van.
Wij zien uit naar jullie inzendingen.
Met vriendelijke groet,
René de Vos
Secretary Flute Competition

