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Reglement – Verloop 

 

 Art. 1 : Toelatingsvereisten 

De Crickboom-wedstrijd staat open voor leerlingen tot 18 jaar die zijn ingeschreven in een 

muziekinstelling die wordt gesubsidieerd door de Belgische overheid. 

De kandidaten zullen deel uitmaken van een categorie op basis van hun leeftijd 

CATEGORIE A :  13 jaar maximum op de datum van de eerste beproeving  

CATEGORIE B :   18 jaar maximum op de datum van de eerste beproeving 

 

 Art 2 : Inschrijving aan de wedstrijd 

Inzendingen moeten uiterlijk op 15 juni van het jaar van de wedstrijd worden verzonden. 

Aanmeldingen dienen te worden verzonden door de instelling waar de student staat 

ingeschreven. 

Modaliteiten :  

- E-mail adres : inscription@pavv.be 

 

- In te vullen registratiedocument (hier downloaden) 

https://www.pavv.be/nl/inschrijvingsformulier/ 

 

Aanvragers zullen vermelden : 

- NAAM en VOORNAAM 

- Geboortedatum 

- Nationaliteit 

- Gekozen Categorie: Categorie A  / Categorie B 

- Huisadres en e-mailadres 

- Telefoonnummer 

De registratie moet de onderstaande documenten bevatten, in JPG- of PDF-formaat: 

- 1. Een kopie recto/verso van de identiteitskaart 

- 2. Certificaat uitgereikt door een Belgische instelling voor artistiek muziekonderwijs waar de 

opleiding werd gevolgd, met vermelding van de precieze duur van de aanwezigheid en de 

behaalde resultaten in deze instelling. 

mailto:inscription@pavv.be
file:///C:/Users/Aca/Documents/Prix%20Artistiques%20Verviers/Concours%20Crickboom/NL%20-%20formulaire%20d'inscription%20-%20Concours%20%20CRICKBOOM.pdf
https://www.pavv.be/nl/inschrijvingsformulier/


- 3. Een CV met nauwkeurige vermelding van de muzikale achtergrond van de kandidaat, de 

behaalde onderscheidingen en de naam van al zijn leraren zonder onderscheid. 

- 4. De lijst van de werken in het muziekale repertoire van de kandidaat, evenals de precieze 

timing van elk deel. (zie Art. 3). 

- 5. Een recente foto 

- 6. Een VIDEO (solostuk en/of met piano) die zal dienen als aanvraag voor het eerste test 

(art.3-elimintie) 

- Om het dossier af te sluiten wordt een bedrag van 30 € (dertig euro) op de rekening gestort : 

BE52 1430 9443 0009 van de VZW Artistieke Prijs van de Stad Verviers.  

Met vermelding van : 

naam en voornaam van de kandidaat/ Wedstrijd/Jaar/ Wedstrijd Crickboom Categorie A/ 

Categorie B 

- Bij een administratieve weigering wordt het volledige bedrag teruggestort 

- Het volledige bedrag wordt teruggestort als de kandidaat niet wordt geselecteerd 

- Succesvolle kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. Zij worden geïnformeerd 

over de volgorde en de plaats van de prestatie. 

- Een kopie van het wedstrijdsreglement wordt aan de kandidaten ter instemming voorgelegd 

en door hen ondertekend. Wat betreft de minderjarige kandidaten, zullen hun 

verantwoordelijke personen dienen te ondertekenen. 

 Art 3 : Verloop van de testen 

 

- Eliminatie (betreft categorie A en categorie B):  

Werkwijze : op vertoon van een video (een solo- of pianostuk) 

Na het bekijken van de video's ontvangen kandidaten opmerkingen die hun selectie 

voor de volgende test al dan niet rechtvaardigen. 

We willen benadrukken dat het feit dat de kandidaat niet zou worden geselecteerd, 

niet betekent dat het een mislukking is. Elke video zal worden beluisterd, 

geanalyseerd en de feedback zal constructief en gericht zijn, passend bij elke 

kandidaat. 

 

 

Op 01/10/2022  

 

- Halve-finale (betreft enkel de categorie B) : 

- Modaliteit : openbare presentatie van een solo- en/of pianostuk 

 – duur : tussen 5 en 15 minuten 

 

Op 02/10/2022 

 

- Finale (betreft categorie A en categorie B) : 

- Modaliteit : openbare presentatie met piano 

             – duur : tussen 5 en 15 minuten  

 

 



 

 

 Art. 4 : Volgorde van de kandidaten 

De kandidaten worden in omgekeerde volgorde van binnenkomst van de registratielijsten 

opgeroepen. 

 Art. 5 : Begeleiding van concurrenten 

De concurrenten melden zich aan met de begeleider van hun keuze.  

 Art. 6 : De jury - functie 

De jury bestaat uit 4 leden waaronder een effectief lid wiens rol het voorzitterschap is van de 

Asbl Prix Artistiques de la Ville de Verviers (wordt vervangen bij afwezigheid door een van 

de effectieve leden van de Asbl Prix Artistiques de la Ville de Verviers). De andere leden zijn 

solisten, violisten, docenten of directeuren van een instelling voor kunstonderwijs in België.  

Voor alle proeven worden de juryleden bijgestaan door de secretaris van de Wedstrijd. 

De juryleden die verwant zijn aan een deelnemer of die op een essentiële manier hebben 

meegewerkt aan de vorming van deze laatste, hebben geen stemrecht voor die deelnemer. 

Art. 7 : Proclamatie 

Op 01/10/2022  

- Halve-finale (categorie B) : 

Onmiddellijk na het optreden van de kandidaten trekken de juryleden zich terug en 

beraadslagen. 

De uitslag van de kandidaten die de volgende dag voor de finale worden geplaatst, 

wordt aan het einde van deze beraadslaging met openbare proclamatie 

bekendgemaakt. 

 

Op 02/10/2022 

 

- Finale (categories A et  B) 

- Onmiddellijk na het optreden van de kandidaten trekken de juryleden zich terug en 

beraadslagen. 

- De resultaten behaald door de kandidaten worden bekend gemaakt aan het einde 

van de vergadering van de juryleden.  

- Aan elke kandidaat wordt een diploma uitgereikt met opmerkingen en 

handtekeningen van de juryleden.  

 

 

 



 

 Art. 8 : Onderscheidingen en Prijs van het Publiek 

 

CATEGORIE A 

1ste PRIJS : 250 € + voorstel van een stage in België 

2de PRIJS : 150 €  

PRIJS VAN HET PUBLIEK : het publiek kan stemmen op de kandidaat van zijn keuze via 

stembiljetten en de kandidaat met de meeste stemmen ontvangt 100 €. 

CATEGORIE B :  

1ste PRIJS : 300 € + voorstel van een stage in België + voorstel om te presteren tijdens de 

finale van de Vieuxtempswedstrijd (februari 2023) 

2de PRIJS : 200 €  

PRIJS VAN HET PUBLIEK : het publiek kan stemmen op de kandidaat van zijn keuze via 

stembiljetten en de kandidaat met de meeste stemmen ontvangt 150 €. 

 

 Art. 9 : Afbeeldingsrechten 

De "Crickboom"-wedstrijd behoudt zich het recht voor om de foto's, opnames en video's van 

de kandidaten, gemaakt tijdens de evenementen, in alle categorieën te gebruiken. 

 

 


