16e Nationaal Accordeon Concours voor Solisten & Kamermuziek
Editie 2020 zal een speciale editie worden.
Er heerst voorlopig nog veel onzekerheid m.b.t. de periode waarin er in Nederland geen
evenementen zijn, dus hebben wij een alternatief bedacht: een video-concours.
Hoe kun je meedoen:
Je doet mee door het insturen van een YouTube-filmpje voor 17 april 2020.
Je kunt thuis een opname maken van je hele programma op één filmpje, vanuit één
camerastandpunt, en ook op één link.
Zet je filmpje op YouTube en stuur ons de link via een emailbericht naar
secretaris@novam.net. Dat is helemaal niet ingewikkeld.
In de bijlagen van deze mail zie je ”hoe maak ik een filmpje”.
Hierin is stap voor stap toegelicht hoe je dit kunt doen.
In het emailbericht:
Naam en geboortedatum
Adres
Woonplaats
Afdeling
Linkje
Jury:
Zoals altijd worden alle filmpjes bekeken door een onafhankelijke jury. De juryleden die we
gevraagd hadden voor het Solistenconcours, zullen de filmpjes bekijken en beoordelen.
De jury bestaat uit:
Florita Cesnik, Ellen Zijm, Gertie Bruin, Ronald van Overbruggen en Vincent van Amsterdam.
Uiterlijk zondag 10 mei 2020 zal iedereen het juryrapport en certificaat en evt. een prijs per
post ontvangen.
Jurering:
Dit bestaat zoals altijd uit een geschreven juryrapport waarbij gelet zal worden op de criteria
muzikaliteit, techniek, voordracht en moeilijkheidsgraad. Er is een onafhankelijke jury van
twee juryleden voor afdeling IV, jeugd, kamermuziek jeugd, kamermuziek A en festival
klasse, t.w. Florita Cesnik en Gertie Bruin en drie juryleden voor de overige divisies
(afdelingen), t.w. Ellen Zijm, Hans van Schuppen en Vincent van Amsterdam
Let op dat je de maximale speelduur goed in acht neemt!
De puntentelling wordt niet openbaar gemaakt en over de uitslag zal niet worden
gecorrespondeerd.

Prijzen:
Iedere kandidaat ontvangt na deelname een getuigschrift en een aandenken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het niveau van de deelnemers zijn er per afdeling
3 prijswinnaars mogelijk. De jury is niet verplicht ze uit te schrijven.
Daarnaast hebben we nog speciale prijzen, zoals:
* de Pino Wisselbeker: deze prijs is bedoeld voor iemand die op bijzondere wijze opvalt
* Aanmoedigingsprijs Coupe Mondiale 2020: een financiële tegemoetkoming van
€ 250,00 voor deelname aan dit concours, wat gehouden zal worden in
Portugal van 6 t/m 10 oktober
* P.R prijs: Live-optreden en interview tijdens live programma Concertzender 2020
* Masterclass Vincent van Amsterdam, aangeboden door Fontys Academy of Music
and Performing
* Masterclass Toeac, aangeboden door Fontys Academy of Music and Performing
Aangezien de uitvoering van Concertprijs “lunchpauze-concert 2020” dit jaar niet heeft
plaatsgevonden , zal deze voor 2021 niet worden uitgeschreven.
Vragen:
Zijn er vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op, liefst via de mail:
secretaris@novam.net
We hopen er op deze manier toch een mooi concours van te maken!
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep Nationaal Accordeon Concours voor Solisten en Kamermuziek,
Evert van Amsterdam
Robert Baas
Petra van Drieënhuizen
Marieke de Vries
Otine van Erp

