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OPEN RECORDER DAYS AMSTERDAM 2019 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN: WORKSHOPS EN MASTERCLASSES

Toelating en wachtlijst 

- Alle geldige aanvragen voor de workshops en masterclasses worden behandeld in volgorde van  
binnenkomst.

- Een aanmelding is geldig als het online formulier is ingevuld en het verschuldigde bedrag betaald is. Er 
wordt automatisch een eTicket toegekend aan de persoon die zich aanmeldde als dit proces met succes  
afgerond is.

- Als een workshop of masterclass volgeboekt is, kan men zich aanmelden voor een wachtlijst door een e-
mail te sturen aan info@openrecorderdays.com. De administratie laat de aanvrager weten wat zijn/haar 
plaats is op de wachtlijst. 

Inschrijfgeld

- Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald als de aanvrager zijn of haar deelname aan een workshop of 
masterclass opzegt. 

- Het inschrijfgeld wordt terugbetaald als ORDA-2019 de deelname van de aanvrager in een workshop of 
masterclass schrapt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer binnen drie dagen na de aanvraag blijkt dat 
de kandidaat als gevolg van een misverstand niet voldoet aan de eisen voor die activiteit. Ook betaalt ORDA  
het inschrijfgeld terug als blijkt dat het schema van de ORDA-wedstrijd onontkoombaar botst met het 
tijdstip van de masterclass of de workshop. 

- ORDA-2019  behoudt zich het recht voor om de deelname van een aanvrager te schrappen zonder het 
inschrijvingsgeld terug te betalen in het geval dat de aanvrager niet de vereiste informatie kan leveren, geen  
bladmuziek verstrekt of binnen een redelijk tijdsbestek niet antwoordt op e-mails over de planning van zijn  
of haar deelname. 

Masterclasses: begeleiders en repertoire

- Deelnemers aan alle masterclasses moeten ORDA-2019 voor 1 september 2019 op de hoogte stellen over 
het repertoire dat zij zullen spelen. Na deze datum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk  

- Deelnemers aan de masterclasses met Vicente Parrilla, Sébastien Marq en Lucie Horsch kunnen tegen 
betaling van € 20 spelen met een ORDA-begeleider. Als je met een ORDA-begeleider wil spelen en je dit niet  
hebt gevraagd bij je inschrijving, kun je alsnog een begeleider boeken door voor 1 september 2019 een e-
mail te sturen naar info@openrecorderdays.com. 

- Deelnemers aan masterclasses die spelen met een ORDA-begeleider moeten voor 15 september 2019 een 
gedrukte kopie (op papier) van hun repertoire opsturen naar de Stichting The Royal Wind Music (zie het 
adres hierboven).  

- ORDA-2019 regelt een korte repetitie (20 minuten) met de begeleider voor het begin van de masterclass.  
Het schema daarvoor wordt eind september 2019 aan de deelnemers bekend gemaakt.  

Workshops

- Deelnemers aan de ensemble-workshops met Tom Beets ontvangen uiterlijk 1 september 2019 de 
bladmuziek die zij moeten voorbereiden. Zij die na deze datum inschrijven, ontvangen de bladmuziek binnen 
drie dagen na hun inschrijving.  

- Van alle deelnemers aan de ensemble-workshops van Tom Beeets wordt verwacht dat zij deelnemen aan de  
generale repetitie en de uitvoering van De Zangklok van Jelle Verstraeten op zondag 27 oktober 2019 
(repetitie: 13-14 uur, uitvoering 15u30-16 uur). Als een deelnemers niet beschikbaar is voor de uitvoering,  
dient hij of zij dit te melden bij de organisatoren van ORDA-2019. In zo’n geval wordt het inschrijfgeld niet 
terugbetaald.  
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Media, opnamen

- Alle deelnemers aan de masterclasses moeten een oorspronkelijke uitgave kunnen tonen van alle muziek  
die zij willen uitvoeren, als hen daar om gevraagd wordt. 

- Stichting The Royal Wind Music mag de workshops en masterclasses vastleggen op foto en op video en 
audio, en delen er van als live-stream van deze evenementen gebruiken op social media en als materiaal om  
bekendheid te geven aan de Open Recorder Days Amsterdam (live) op internet, radio en televisie of in de  
pers zonder verdere toestemming te vragen aan de deelnemers. 

- Het is niet toegestaan eigen geluids- en video-opnamen te maken tijdens de workshops en de  
masterclasses.

Disclaimer
- Stichting The Royal Wind Music stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die tijdens het 
festival wordt toegebracht aan personen of instrumenten, of voor de diefstal van instrumenten of  
persoonlijke eigendommen. Stichting The Royal Wind Music biedt geen enkele verzekering aan voor  
instrumenten die eigendom zijn van deelnemers. 

– In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse versie van de ‘Bepalingen en  
voorwaarden’ is de Nederlandse versie van toepassing.  


