
 

 



 

Presentatie – Filosofie 

 

De "Crickboom"-wedstrijd werd gecreëerd en ontworpen voor jonge violisten die 

ingeschreven zijn in de Muziekacademies van België. 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de ASBL Prix Artistiques de la Ville de 

Verviers, Rue Chapuis, 6, 4800 Verviers.  

Men wil de leerlingen kennis laten maken met de scene en de nauwgezette 

voorbereiding die nodig is voor een wedstrijd. 

Deze wedstrijd moet aangenaam zijn, met een goed humeur en met respect voor 

iedereen. 

Het begrip concurrentie kan vandaag de dag nog steeds worden geassocieerd met 

het vergelijken van individuen. Onze wedstrijd is innovatief en heeft tot doel de 

ervaring van elke kandidaat te benadrukken in plaats van de plaats in de 

eindrangschikking. 

De wedstrijd is meer gericht op "ervaring" en niet op "concurrentie". 

Iedereen is een winnaar in dit avontuur : leerlingen, docenten, ouders en juryleden. 

Zoals bij alle competities worden er beloningen toegekend, maar niet ten koste van 

anderen. 

 

Iedereen zal met deze ervaring kunnen evolueren zonder een bittere smaak te 

proeven, wat door een mislukking vaak veroorzaakt wordt, zowel bij de jongsten als 

bij de meest ervaren.  

De“Crickboom”-wedstrijd wil deze waarden luid en duidelijk uitdragen in de zeer 

« conventionele » wedstrijdskringen. 

 

De kwaliteit van de prestaties zal er niet minder om zijn. Zij zullen verschillend 

benaderd worden evenals de resultaten en commentaren van de juryleden en dit 

door middel van een diploma voor iedereen, met handtekening en commentaar van 

de juryleden. Een constructieve manier voor de te boeken vooruitgang op het 

gekozen pad namelijk dat van de viool, muziek en kunst in het algemeen. Ook de 

artistieke persoonlijkheid van de studenten komt aan bod. Een verlangen om mensen 

weer centraal te stellen. De kandidaat doet mee met alles wat daarbij komt kijken en 

kan zo zijn project, zijn achtergrond, zijn verlangens, zijn angsten, tot volwaardige 

elementen maken volgens de aangebrachte opmerkingen. We willen een boodschap 

overbrengen en de deelnemers in hun ontwikkeling ondersteunen. 


