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Aard van de wedstrijd

Deze compositiewedstrijd is onderdeel van het internationale festival Open Recorder Days  
Amsterdam 2019. Het doel van deze wedstrijd is om het aantal ensemblestukken van hoge kwaliteit  
voor de blokfluit te vergroten. Componisten en blokfluitisten werken samen en krijgen een podium 
voor nieuw, uitdagend en opwindend repertoire voor ensembles. De composities die de finale  
bereiken, worden tijdens de finale van de blokfluitwedstrijd ORDA-2019 gepresenteerd aan een  
publiek van naar schatting 300 mensen in de zaal.

1. Algemene regels

1.1 De wedstrijd staat open voor studenten die zich richten op een professionele kwalificatie voor  
compositie en voor professionele componisten. Er geldt geen leeftijdsgrens.
1.2 De compositiewedstrijd kent twee rondes:

1. Voorselectie: uiterlijk 1 september 2019 kiest de jury maximaal drie finalisten.
2. Finale: openbare uitvoering van de geselecteerde composities op 27 oktober 2019, met  

daarna de aankondiging van de winnaar en van eventuele eervolle vermeldingen.
1.3 Inzendingen moeten ontvangen zijn op uiterlijk 1 juni 2019.
1.4 Op 1 september 2019 ontvangen alle deelnemers persoonlijk per e-mail een bericht waarin  
maximaal drie finalisten zullen worden genoemd. Ook wordt dan de uitslag van de voorselectie  
bekend gemaakt op de website www.openrecorderdays.com en via de social media-profielen van 
Open Recorder Days Amsterdam op Facebook en Twitter.
1.5 De wedstrijd is bedoeld voor composities voor twee, drie of vier blokfluitisten met slagwerk 
(1 speler, verplicht) en live electronics (naar keuze).

- De keuze van de soort blokfluiten is vrij.
- De keuze van het soort slagwerk is vrij.
- Voor een specificatie van de wedstrijdeisen voor eventuele live electronics, zie de bijlage aan 
het einde van dit reglement.

1.6 De lengte van de compositie is minimaal vijf, maximaal zeven minuten.
1.7 Er mogen alleen werken worden ingezonden die voor 15 januari 2019 nog niet in première zijn  
gegaan. Arrangementen van bestaande composities zijn niet toegestaan.
1.8 Deelnemers zijn vrij in de wijze van muzieknotatie.

2. Selectie

2.1 Uiterlijk 1 september 2019 kiest de jury maximaal drie composities voor de finale.
2.2 Op 27 oktober 2019 kiest de jury de winnende compositie en maakt bekend welke dat is.
2.3 De jury heeft het recht een of meer eervolle vermeldingen toe te kennen.
2.4 Alle deelnemers aan de wedstrijd worden op 1 september 2019 per e-mail ingelicht welke  
finalisten gekozen zijn.
2.5 Alle beslissingen van de jury zijn definitief en onherroepelijk. Over beslissingen van de jury  
wordt niet gecorrespondeerd.
2.6 De jury baseert zich bij de keuze van de winnende compositie op een aantal evaluatiecriteria,  
waaronder originaliteit, kwaliteit, het gebruik maken van de mogelijkheden van de instrumenten,  
presentatie, enzovoort.

http://www.twitter.com/ORDA_Amsterdam
http://www.facebook.com/openrecorderdays
http://www.openrecorderdays.com/


3. De jury

3.1 De jury bestaat uit drie internationaal hooggewaardeerde deskundigen:
- Jorge Isaac, docent blokfluit aan het Conservatorium van Amsterdam, artistiek leider van Black 
Pencil en specialist in hedendaagse muziek als uitvoerend en docerend musicus.
- Aspasia Nasopoulou, componist, met speciale ervaring in het componeren van kamermuziek en  
muziek voor ensembles, waarvan vele voor blokfluit en blokfluitensemble.
- Harrie Starreveld, voormalig docent fluit aan het Conservatorium van Amsterdam, bespeler van de  
shakuhachi, pleitbezorger en befaamd uitvoerder van hedendaagse muziek.

4. Prijzen

4.1 De winnaar van de compositiewedstrijd ontvangt een stipendium van € 1000,– voor zijn/haar 
verdere artistieke ontwikkeling en activiteiten.
4.2 De composities van de drie finalisten gaan in première gedurende de ochtend van 27 oktober  
2019 tijdens de slotronde van de blokfluitwedstrijd ORDA-2019. Ze worden uitgevoerd door studenten  
van het Conservatorium van Amsterdam.
4.3 De winnaar wordt bekend gemaakt bij de prijsuitreiking van de blokfluitwedstrijd ORDA-2019.  
Ook eventuele eervolle vermeldingen worden tijdens deze prijsuitreiking bekend gemaakt.
4.4 De composities die geselecteerd werden voor de finale, zullen toegevoegd worden aan de  
online catalogus van hedendaags blokfluitrepertoire die beheerd wordt door Stichting Blokfluit 
(www.blokfluit.nl). 

5. Inschrijving en kosten

5.1 Het aanmelden bestaat uit twee stappen:
1) Vul het online inschrijfformulier in, te vinden op www.openrecorderdays.com en betaal de 

inschrijvingskosten (€ 31,50 inclusief administratiekosten). 
2) Stuur de partituur en een duidelijke technische specificatie (benodigde blokfluiten en  

slagwerk, plus optionele live electronica) in PDF-formaat naar info@openrecorderdays.com.
5.2 De inschrijving is geldig wanneer beide stappen zijn afgerond.
5.3 De aanmeldingsperiode sluit op 15 juni 2019.
5.4 Inzendingen namens een collectief (een compositie geschreven door meerdere auteurs  
samen) zijn toegestaan.
5.5 Per deelnemer kan men slechts een werk inzenden, ook als lid van een collectief.
5.6 Er is geen maximum aantal deelnemers. 

6. Opnames

6.1 De finalisten ontvangen een video-opname van de uitvoering van de première, beschikbaar  
gesteld door de organisatoren van Open Recorder Days Amsterdam 2019. 
6.2 Het is niet toegestaan om op welk moment dan ook tijdens de finale eigen opnames te maken.

7. Disclaimer

7.1 Stichting The Royal Wind Music heeft het recht om de première van de winnende compositie  
vast te leggen in foto’s, op video en audio, via live-streaming op sociale media, en dit materiaal te 
gebruiken voor de promotie van Open Recorder Days Amsterdam (live) op internet, radio en televisie 
en in de pers zonder verder toestemming te vragen aan de deelnemer.
7.2 Stichting The Royal Wind Music neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor welke schade 
dan ook die tijdens de wedstrijd aan personen of instrumenten toegebracht wordt, of voor de diefstal  
van instrumenten of persoonlijke bezittingen.
7.3 Stichting The Royal Wind Music neemt niet het verzekeren op zich van eigendommen van de 
deelnemers.
7.4 Door inschrijving voor de compositiewedstrijd ORDA-2019 kiezen deelnemers ervoor om per  
e-mail de nieuwsbrieven van ORDA en van The Royal Wind Music te ontvangen. Afmelding is online 
mogelijk of door opzegging bij het inschrijven.
7.5 Bij verschillen in interpretatie tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van dit reglement, is  
de Nederlandse tekst geldig.

mailto:info@openrecorderdays.com
http://www.openrecorderdays.com/
http://www.blokfluit.nl/


BIJLAGE

(Live) electronics

Live electronics is een belangrijk genre dat volop in ontwikkeling is, maar veel groepen vinden het nog  
moeilijk om zulke composities uit te voeren vanwege de noodzakelijke technische vereisten. Daarom  
geven we hier enkele richtlijnen die er toe moeten leiden dat allerlei composities waarin electronics  
gebruikt worden, voor zoveel mogelijk musici toegankelijk zijn. 

Stukken met Live electronics moeten voldoen aan de volgende richtlijnen:

1. Alleen stereo-stukken worden geaccepteerd (twee luidsprekers)
2. Als je met live electronics schrijft, moet je zorgen voor een MAX-patch (of iets soortgelijks) die 

veranderd is in een stand alone toepassing, en die of helemaal geautomatiseerd is of die de  
spelers er toe brengt om alle elektronica via een MIDI-pedaal te laten lopen om zo de  
elektronica voor het hele stuk te laten werken.

3. Het stuk moet goed toepasbare instructies bevatten voor het installeren van en het werken  
met de elektronica. 

De apparatuur die voor het stuk nodig is, mag niet meer zijn dan het volgende:

twee luidsprekers
één audio interface
één mengpaneel met zes ingangen en twee uitgangen
maximaal één microfoon per speler

Mochten er toch andere vereisten nodig zijn voor de compositie, dan kan er contact opgenomen  
worden met Team ORDA-2019 (info@openrecorderdays.com).

mailto:info@openrecorderdays.com

