PRIJS

De muziek is de wereldtaal:
zij hoeft niet vertaald
te worden, daar spreekt
ziel tot ziel.
Auerbach, Auf der Höhe

Jonge solisten

Jonge Solisten is een wedstrijd voor jong talent tot 16 jaar.
Dit uniek initiatief geeft de gelegenheid aan de zeer jonge
laureaten om te spelen met orkest. Want “Jong geleerd is
oud gedaan”.

Investeer samen met ons !

Vandaag organiseren we de wedstrijd voor strijkers en blazers, later willen we die uitbreiden naar andere instrumenten.

Jongeren met muzikaal
talent kansen geven

De wedstrijd bestaat uit 2 rondes. De eerste ronde is online:
de kandidaten sturen een opname op van een werk naar
keuze. Elke kandidaat krijgt feedback en er wordt een selectie gemaakt wie naar de tweede ronde gaat. Daar spelen
de geselecteerde muzikanten het werk (met pianobegeleiding) dat ze graag met orkest zouden willen uitvoeren. De
gerenommeerde vakjury beoordeelt de kandidaten en benoemt de winnaars. Deze winnaars mogen hun keuzewerk
dan later uitvoeren mét Stringendo, tijdens het laureatenconcert. Zowel de wedstrijd als de laureatenconcerten (die
doorgaan in het concertseizoen 2021-2022) vinden plaats
in het Lemmensinstituut te Leuven.

Om kinderen en jongeren ook in de toekomst te stimuleren in
hun muzikale ontwikkeling zijn we altijd op zoek naar nieuwe investeerders, fondsen en vrienden dit initiatief financieel
willen ondersteunen. Word daarom vriend of informeer naar de
sponsormogelijkheden.
Met uw donatie kunnen we investeren in de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dankzij de steun van donateurs,
de Vrienden van de Wedstrijd voor Jonge Solisten en bedrijven
kunnen we een unieke positie opbouwen in het enthousiasmeren, scouten en stimuleren van jong, muzikaal talent. Veel van
onze laureaten zullen in de toekomst door uw steun hun weg
vinden naar een (inter)nationaal podium. Zo voeden we de wortels van het Belgische muziekleven en inspireren we het publiek
van de toekomst.

Waarom dit project?
• Onze jonge muzikale toptalenten krijgen in Vlaanderen brede
mogelijkheden tot muziekonderwijs, maar in vergelijking met
onze buurlanden zijn er weinig groeimogelijkheden voor (top)
talent. De muziekinfrastructuur van Vlaanderen heeft natuurlijk wel jeugdorkesten, hafabra, amateurorkesten enz., maar
de aansluiting van amateur/jong talent naar “young
professional” zou veel beter ondersteund kunnen worden.
• In het verleden waren er verschillende wedstrijden waar deze
natuurtalenten aangemoedigd en begeleid werden zodat ze
konden uitgroeien tot beroemde muzikanten. Deze bestaan
vandaag jammer genoeg niet meer. Wij dromen van een
“mini-Elisabethwedstrijd” voor jongeren!
• Daarnaast beschikt niet elke jonge muzikant over de financiële
middelen om zich voor te bereiden op een carrière aan de top
(instrumenten, internationale masterclasses, ...). Ook hier
willen wij oplossingen bieden.

Een wedstrijd die muzikaal
talent een podium geeft

Uw donatie helpt ons om:
- Jong muzikaal talent te coachen, te begeleiden en podiumervaring op
te laten doen
- Kinderen, ongeacht hun achtergrond, enthousiast te maken voor
muziek en muziek maken
- Te bouwen aan een toekomstig breed publiek voor (klassieke) muziek

Voor wat hoort wat!
Wij geven u/uw bedrijf een sterke, positieve visibiliteit :
- op onze website
- in de programmaboekjes van de wedstrijd én de laureatenconcerten
- op banners in de concertruimte van de wedstrijd én
de laureatenconcerten
Daarnaast zorgen wij ook voor een unieke ervaring:
- vip-plaatsen voor de wedstrijd én de laureatenconcerten
- toegang tot een exclusieve receptie
- mogelijkheid tot een exclusief concert voor uw bedrijf (of bij u thuis)
Maar u zal vooral enorm veel voldoening kunnen halen uit het idee dat u
persoonlijk bijgedragen hebt tot de onwikkeling van onze Belgische top-

Een muziekwedstrijd voor jonge musici biedt groeimogelijkheden voor alle deelnemers, niet enkel voor de laureaten:
• motivatie voor jonge musici om hun muzikale droom
waar te maken.
• een unieke kans om te stralen als solist op een podium.

talenten.
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Beluister de jonge muzikale talenten
via ons YouTube-kanaal:
https://youtu.be/BQUJwWGIQ-U

Meer info?
www.jongesolisten.be
www.stringendovzw.com

NOOT:
Jongen met klarinet : Emiel Vrolix
Meisje met viool : Georgia Koumentakou

