Reglement
1. titel


‘Compositiewedstrijd “Te elfder ure”’

2. inrichter


De compositiewedstrijd wordt uitgeschreven door het College van Burgemeester en
Schepenen (zie besluit van het college op datum van dinsdag 29 januari 2019).

3. deelnemers





De componisten moeten in Schoten wonen en/of er leerling of leerkracht zijn aan de
Academie Schoten.
Elke deelnemer mag meerdere werken afzonderlijk insturen. Het ingestuurde werk
mag niet eerder uitgegeven noch uitgevoerd zijn.
De leden van de jury worden uitgesloten van deelname.
Bij het niet naleven van dit reglement wordt de deelname geweigerd.

4. bezetting: beiaard


Volgende klokken zijn aanwezig met bijhorende tonen:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toon
sol
si
do
re
mi
fa
sol
la
si
do

Doormeter
395
291
282
266
251
244
232
220
209
205

gewicht
29 kg
21 kg
19.5 kg
16.5 kg
15 kg
14.5 kg
13.5 kg
12.5 kg
11.5 kg
11 kg

5. duur & OPDRACHT



40 seconden
een instrumentale compositie voor beiaard

6. prijzen




De winnende compositie zal gedurende een volledig seizoen om 11u gespeeld worden
op de beiaard aan de markt van Schoten.
De componist van de winnende compositie krijgt een aanmoedigingsprijs ter waarde
van 100 €
De jury houdt zich het recht voor om een prijs niet toe te kennen.

7. timing






uitschrijving wedstrijd
indienen partituur (score) en dossier uiterlijk
jurering
bekendmaking winnaar(s) door de jury

29 januari 2019 (collegebesluit)
31 mei 2019
juni 2019
30 juni 2019

8. indienen van PARTITUUR en dossier





Het dossier moet uiterlijk op dinsdag 31 mei 2019 op bestemming zijn!
Postadres: Cultuurdienst, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten.
E-mailadres: cultuurdienst@schoten.be
De datum van verzending/afgiftebewijs bij ontvangst geldt hiervoor als enig bewijs.

9. Samenstelling en vormgeving PARTITUUR en dossier








De hieronder gegeven vereisten voor samenstelling en vormgeving van partituur en
dossier zijn dwingend. Dossiers die niet aan deze vereisten voldoen worden
geweigerd.
De partituur (score) wordt uiterlijk 31 mei 2019 aangeleverd in pdf-formaat
(Sibelius, Finale of Encore) en vergezeld van een audiobestand in midi-formaat
verzonden naar sander.hendrickx@schoten.be .
Op deze digitale partituur (score) wordt enkel een kenspreuk gezet. Nergens op de
partituur mag een aanwijzing staan waaruit de identiteit van de componist afgeleid kan
worden!
Het dossier moet uiterlijk 31 mei 2019 bezorgd worden aan Cultuurdienst, SintCordulastraat 10, 2900 Schoten. Dit dossier bevat een gesloten omslag waarop de
kenspreuk wordt herhaald. De inhoud van de gesloten omslag omvat:
□ een document met naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van
de componist
□ een door de componist gedateerde en ondertekende verklaring waaruit blijkt
dat het werk speciaal voor deze wedstrijd door hem/haar werd geschreven en
niet eerder uitgegeven noch uitgevoerd werd.
□ Een kort cv van de componist en een foto, vrij van rechten
□ Een korte inleiding op het ingestuurde werk

10. de jury





De jury bestaat uit 5 leden en wordt aangesteld door de Gemeente Schoten. Zij is vrij
om al dan niet een prijs toe kennen en waar nodig aanpassingen te vragen
Het secretariaat wordt verzorgd door een cultuurambtenaar van Schoten. Enkel de
secretaris van de jury is op de hoogte van de gegevens in de gesloten begeleidende
enveloppe. Een jurylid kan geen stem uitbrengen voor een compositie van één van zijn
leerlingen.
Alle deelnemers worden uiterlijk 30 juni 2019 bericht over het resultaat van hun
deelname.

11. uitreiking en creatie: NOG TE BEPALEN


De uitreiking van de aanmoedigingsprijs en start van de programmering van het werk
op de beiaard wordt nog bepaald.



Alle deelnemers worden hiervoor tijdig uitgenodigd!

12. beroepsmogelijkheid


Er is enkel beroep mogelijk op basis van procedurefouten. Het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Schoten beslist bij betwistingen, als
inrichter van de wedstrijd. Tegen deze beslissing is geen verder beroep mogelijk.

13. contactgegevens


Voor administratieve vragen en voor het verzenden/indienen van partituur en dossier:
Cultuurdienst van de gemeente Schoten
Sint-Cordulastraat 10
2900 Schoten
03/680.23.40
cultuurdienst@schoten.be

