REGLEMENT Proefspel 2019

Algemeen
1.

Alle informatie, in deze tekst opgenomen, dient te worden beschouwd als het reglement voor
het Proefspel op 26 mei 2019.

2.

Het Proefspel dient ter selectie voor de Meesterproef in november 2019 in Concert- en
congresgebouw de Doelen te Rotterdam.

3.

Het Proefspel is vrij toegankelijk voor publiek.

Deelname
4.

Voor het Proefspel kan men zich aanmelden volgens de opgestelde criteria die per instrument
zijn vastgelegd en ter inzage zijn via de website www.classicyoungmasters.nl. Het Proefspel is
bedoeld voor de top van Nederlandse jonge muziektalenten.

5.

Uit het hoofd spelen is gewenst maar niet verplicht.

6.

Beoordeling wordt gedaan op de volgende onderdelen:

-

Programmasamenstelling in verhouding tot het technisch en muzikaal niveau (ervan
uitgaande dat het programma is opgesteld volgens de criteria voor het betreffende
instrument).

-

Uitvoering technisch niveau

-

Uitvoering muzikaal niveau

-

Podiumpresentatie/fysieke houding

-

Potentieel voor ontwikkeling professionele carrière

7.

De auditiecommissie van het Proefspel bepaalt wie er toegelaten wordt tot de Meesterproef; dit
besluit is bindend.

8.

Deelnemers krijgen de gelegenheid tot een gesprek met de commissieleden waarbij docent en
ouders aanwezig mogen zijn.
Een samenvatting van het advies van de commissie wordt toegezonden aan deelnemers en
docent.
Commissieleden doen geen uitspraken op persoonlijke titel; het is een gezamenlijk standpunt
van de commissie dat aan de kandidaat wordt gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid
9.

CYM stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade,
voortvloeiend uit de deelname aan of het bijwonen van het Proefspel en de Meesterproef.

10.

Reis en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11.

CYM is van mening dat het ter beoordeling is van docent en ouders of een kandidaat wel of niet
mentaal sterk genoeg is om deel te nemen. CYM is daarvoor niet aansprakelijk.

12.

De deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele radio- en tv-opnamen en door CYM
gemaakt fotomateriaal en dragen alle daaruit voortvloeiende rechten geheel over aan CYM.
Voor het maken van particuliere bandopnamen - zowel audio als video – alsmede fotograferen
dient men vooraf contact op te nemen met CYM.

13.

Aan de publicaties in het programmaboek kunnen geen rechten worden ontleend.

14.

CYM is niet aansprakelijk voor auteursrechten/ bumarechten e.d.

15.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van CYM.
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