REGLEMENT auditie deelname Proefspel 2021
Algemeen
•

Alle informatie, in deze tekst opgenomen, dient te worden beschouwd als het reglement voor de inschrijving
tot het Proefspel 2021.

•

Het Proefspel dient ter selectie voor de Meesterproef later in 2021. Dit is een live presentatie in een
concertzaal in Nederland.

•

Auditie voor het Proefspel is online; ook het Proefspel zelf is online.

•

De verschillende stappen naar een mogelijke deelname aan het begeleidingstraject van 2 jaar zijn:

•

Auditie proefspel ► Proefspel ► (na succesvolle deelname auditie) Live opname maken georganiseerd
door CYM ► Deelname aan de Meesterproef.

Deelname
Voor de auditie van het Proefspel meld je ja aan via een (digitaal ingevuld) inschrijfformulier. Je dient een
programmavoorstel in voor het daadwerkelijke Proefspel en stuurt 1 opname van een stuk naar keuze (bijv. een
youtube opname). Op de website staat de opgestelde criteria voor de programmasamenstelling zoals die per
instrument zijn vastgelegd. www.classicyoungmasters.nl.
Het Proefspel is bedoeld voor de top van Nederlandse jonge muziektalenten. Jonge muziektalenten woonachtig
in Nederland.
•

Uit het hoofd spelen is gewenst maar niet verplicht.

•

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.

•

Potentieel voor ontwikkeling professionele carrière.

•

Door CYM aangestelde vakmensen beoordelen de inzending. De uitslag is bindend.

•

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

•

Deelname aan de auditie is gratis. Als men toegelaten wordt tot het Proefspel is een
deelnemersbijdrage van € 75 verplicht.

•

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 kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid
•

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 kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld..

•

De deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele beeld- en geluidsopnames voor publicitair gebruik
en dragen alle daaruit voortvloeiende rechten geheel over aan CYM.

•

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

•

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