Concertofees
SATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 19H00
Sluitingsdatum 3 APRIL 2020

17h00

E-pos inskrywings na info@hugolambrechts.co.za

Enige solowerk met simfonie-orkesbegeleiding en ’n maksimum tydsduur van 10 minute is aanvaarbaar.
Werke vir orrel en twee klaviere word egter nie aanvaar nie. Die orkespartituur en parte van die werk moet
in Suid-Afrika, of in openbare besit op die internet beskikbaar wees.
Kategorie A
 Skoolgaande leerlinge en huidige sowel as oud-leerders van die Hugo Lambrechts Musieksentrum (tot en
met 21 jaar) wat nie in 2019 as Concertofees soliste op dieselfde instrument opgetree het nie, mag inskryf.
 Inskrywingsgeld R220 (nie terugbetaalbaar nie).
 Elektroniese betalings aan die Musieksentrum Hugo Lambrechts ABSA Takkode 632005
Rekeningnommer 390 175 671. Die inbetalingsbewys moet die aansoekvorm vergesel.
 Oudisies moet op eie onkoste bygewoon word.
Kategorie B (Kandidate betrokke by musiekontwikkelingsprogramme)
 Enige skoolgaande leerling uit ’n gevestigde Suid-Afrikaanse gemeenskapsmusiek ontwikkelingsprogram
mag inskryf.
 Geen inskrywingsgelde is betaalbaar nie, maar ’n skriftelike motivering van die betrokke onderwyser met
agtergrondinligting oor die musiekontwikkelingsprogram moet by die inskrywingsvorm aangeheg word.
 Slegs een deelnemer in die kategorie sal gekeur word vir deelname. Die kandidaat se verblyf en
vervoerkostes sal gedek word.

Oudisies
 Oudisies sal op 5 en 6 Mei 2020 by die Hugo Lambrechts Ouditorium gehou word.
 Die gekose werk moet met klavierbegeleiding uitgevoer word. Kandidate moet hulle eie begeleiers reël.
 Een kopie van die dirigent se partituur en twee gebinde kopieë van die solo part met klavierbegeleiding
moet vir die beoordelaars beskikbaar gestel word. Die kopieë kan na die oudisies weer afgehaal word.
 Kriteria wat by die beoordeling in ag geneem sal word, sluit in algemene aanbieding en
verhoogpersoonlikheid, klank- en intonasiebeheer, tegniese vaardigheid, en die geskiktheid van die werk
in terme van die samestelling van ’n gebalanseerde program. Die beoordelaarsbesluit is finaal en geen
gesprek sal daarna gevoer word nie.
 Kandidate buite die Wes-Kaap mag ’n DVD opname van die oudisiestuk instuur. Die DVD opname sowel
as ’n kopie van die dirigent se partituur en ’n kopie van die solowerk met klavierbegeleiding moet ons teen
30 April bereik.

CONCERTOFEES 2020 INSKRYWINGSVORM
E-pos inskrywings na info@hugolambrechts.co.za
Gebruik apparte inskrywingsvorms vir elke kandidaat in geval van duet of trio inskrywings
Kategorie

A

B

Leerder (Naam, Van) :
Geboortedatum :
Ouer / Voog (Titel, Voorletters, Van) :
Kontaknommer :
E-pos :
Opvoedkundige Inrigting / Skool :
Graad :

Skoolhoof (Titel, Voorletters, Van) :

E-pos :
Musiekonderwyser (Titel, Voorletters, Van) :
Kontaknommer :
E-pos :
Begeleier (Titel, Voorletters, Van) :
Kontaknommer :
E-pos :
Werk wat uitgevoer gaan word :
Volledige titel van werk :

Presiese tydsduur (maks 10 min) :

Bewegings en tempo aanduidings :

Uitgewer :

Toonaard + Opus No :

Kontakpersoon vir orkespartye :

Komponis :

Tel no :

Instrument :

E-pos :

Kaapstad oudisie

DVD Opname

Kategorie B: Motiveringsbrief

Voorkeur datum en tyd vir oudisie: _______________________________________

_______________

_________________

___________

Ouer / Voog

Musiekonderwyser

Datum

