REGLEMENT Proefspel 2021
Algemeen
•

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

•

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

•

Het Proefspel is online

•

Voor deelname aan het Proefspel betaal je € 75 aan bijdrage in de organisatiekosten.

•

Het Proefspel is bedoeld voor de top van Nederlandse jonge muziektalenten of jonge muziektalenten in
Nederland studeren/ woonachtig zijn.

Deelname
Als je bent geselecteerd voor het online Proefspel:
•

CYM wijst 2 stukken aan uit je ingeleverde programma waarvan we opnames willen ontvangen. Voeg
daarbij maximaal 1 A4tje met je motivatie waarom je meedoet en wat de verwachtingen zijn m.b.t. de
ondersteuning van CYM. Tevens ontvangen wij een email met toestemming van jouw docent voor
deelname aan het Proefspel.

•

•

Beoordeling wordt gedaan op de volgende onderdelen:
o

Uitvoering technisch niveau.

o

Uitvoering muzikaal niveau.

o

Podiumpresentatie/fysieke houding.

o

Potentieel voor ontwikkeling professionele carrière.

De inzending wordt beoordeeld door 1 vakmusicus van het betreffende instrument/ zanger en 1 allround
musicus. Zij bepalen in overleg met de artistieke leiding van de organisatie wie er toegelaten wordt tot de
Meesterproef; dit besluit is bindend.

•

Deelnemers en docent krijgen een beoordelingsadvies door de organisatie samengesteld uit de
bevindingen van de vakmusici die de inzending hebben beoordeeld. Het is een gezamenlijk standpunt.

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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