
 

 

INSCHRIJVING EN WEDSTRIJDVERLOOP  
 
 

De IFSB online fluitwedstrijd 2022 is bedoeld voor amateurfluitisten uit Vlaanderen.  
Studenten uit het hoger muziekonderwijs kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.  
 

De wedstrijd wordt ingedeeld in vier leeftijdsgroepen. De leeftijd op 1 mei 2022 bepaalt de leeftijdsgroep.  
• 6 t/m 11 jaar  
• 12 t/m 14 jaar  
• 15 t/m 17 jaar  
• 18+  
 

De uiterste inschrijvingsdatum, betaling van het inschrijvingsgeld en indiendatum voor de video-opname is  
1 mei 2022 om 23:59 uur. Aanmeldingsformulier, kopie van de identiteitskaart, bewijs van betaling en link 
naar de video-opname moeten voor de deadline worden verstuurd naar info@ifsb.be  
 

BEVESTIGING DEELNAME  
 

Deelname aan de IFSB online fluitwedstrijd wordt bevestigd per e-mail en wordt alleen aanvaard als het 
inschrijvingsformulier volledig ingevuld is en het inschrijvingsgeld betaald is.  

 
VOORWAARDEN VIDEO-OPNAME  
 

 

• Elke deelnemer speelt één muziekwerk of één deel uit een muziekwerk naar keuze. 
• Er is geen tijdsbeperking van het gekozen repertoire.  
• Elke deelnemer speelt solo of met piano. 
• Elke deelnemer neemt het gekozen muziekwerk in één take op, editing is niet toegestaan.  
• In de video-opname moet de deelnemer goed zichtbaar zijn waarbij zowel de handen als het hoofd van  
    de deelnemer duidelijk te zien zijn.  
• Elke deelnemer presenteert het gekozen muziekwerk in een eigen YouTube-video.  
          De link naar deze YouTube-video wordt gemaild naar info@ifsb.be 
 
 

BEOORDELING   
 

 

De jury is samengesteld uit het IFSB docententeam (Aldo Baerten, Blaz Snoj, Peter Verhoyen) 
 

In de beoordeling houdt de jury rekening met muzikale criteria en parameters zoals  
    • vakkennis : techniek,  intonatie, houding, ademhalingstechniek …  
    • uitvoering : klankvorming, tempo, metrum, ritmiek, articulatie ...  
    • expressie : dynamiek, frasering, uitstraling ...  
    • creativiteit : interpretatie, muzikaliteit ...  
 

Van elke video-opname maakt elk jurylid een verslag. Na bekendmaking van de resultaten worden deze 
juryverslagen aan de deelnemers toegezonden. De beoordeling van de jury is bindend.  
Er is geen discussie mogelijk over de beoordeling en de toekenning van de prijzen door de jury.  
 

 
 

IFSB ONLINE FLUITWEDSTRIJD 2022 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 
 



TOEKENNING VAN DE PRIJZEN  
 
 

Alle deelnemers bekomen een prijs.  
 

 Per leeftijdsgroep kent de jury een eerste prijs toe.   
    • eerste prijs (6 t/m 11 jaar) : fluitrugzak (aangeboden door Adams Flute Centre)  
    • eerste prijs (12 t/m 14 jaar) : fluitrugzak (aangeboden door Adams Flute Centre)  
    • eerste prijs (15 t/m 17 jaar) : fluitrugzak (aangeboden door Adams Flute Centre)  
    • eerste prijs (+18 jaar) : fluitrugzak (aangeboden door Adams Flute Centre)  
 

Over alle categorieën heen worden een eerste en tweede prijs toegekend aan de deelnemers met het  
 hoogst behaalde resultaat.  
    • eerste prijs (over alle categorieën heen) : Azumi Z1-serie (Azumi Azziri fluit met Hercules  
        muzieklessenaar en fluistatief) (aangeboden door Musik Meyer Benelux) 
    • tweede prijs (over alle categorieën heen) : talrijke cd’s en waardebonnen (aangeboden door  
       Adams Flute Centre)  
 

Over alle categorieën heen wordt een prijs uitgereikt voor de beste vertolking van een muziekwerk uit de  
Golden River Music catalogus (www.goldenrivermusic.be). Golden River Music schenkt hiervoor een 
partiturenbon van 150 euro voor aankoop van partituren uit het Golden River Music aanbod. 
 

 

SLOTBEPALINGEN  
 

• Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement.  
 

• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de regelgeving met betrekking tot  
       de auteurs- en reproductierechten van het gekozen repertoire.   
 

• International Flute Seminar Bruges v.z.w. neemt geen verantwoordelijkheid op zich betreffende  
     aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortkomen uit het deelnemen  
     aan       de wedstrijd.   
 

• In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het International Flute Seminar      

                                    Bruges v.z.w. 
 

• Een deelnemer die meent dat dit reglement niet strikt werd toegepast, kan binnen een week na de  
       bekendmaking van de resultaten schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van het International Flute  
      Seminar Bruges v.z.w.  
 

• In het geval van een discussie tussen een deelnemer en het International Flute Seminar Bruges v.z.w. treedt      

                                     het bestuur hierover in overleg met de deelnemer of in het geval van minderjarigheid met zijn of haar              

               ouders of voogd). Indien hieruit geen oplossing voortkomt, is de beslissing van het bestuur van het  
 

       International Flute Seminar Bruges    v.z.w. bindend.  
 
 
 
Wedstrijdreglement opgemaakt te Brugge op 15 februari 2022 
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