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Coolsma, Aura, Zamra en Dolmetsch  
uitgever van ‘BLOKFLUITIST’ 

 

Doelstellingen 
In het Pinksterweekend organiseert het Mieke Van Weddingen 
Fonds in Mechelen een wedstrijd voor jonge blokfluitisten.   
Tijdens deze driedaagse zal de Prijs Mieke Van Weddingen voor  
de 3de maal worden uitgereikt. 
 
Doelstelling van de wedstrijd is de spirit van blokfluitist en 
docente Mieke Van Weddingen (1962 – 2009) levend te houden 
en haar enthousiasme bij de jongere generaties te laten 
nazinderen. 
 
Mieke stierf begin 2009 aan de gevolgen van MS.  Zij was  
zeer gedreven en hield van haar vak en van haar leerlingen.   
Het is haar liefde voor de blokfluit die we met deze  
wedstrijd willen doorgeven. 
 

Doelpubliek  
We voorzien 4 categorieën, waarvan 3 voor amateurs en 1 voor 
studenten aan of van het conservatorium. 
 
Cat 1: amateurs geboren op 1/1/2000 of later 
Cat 2: amateurs geboren op of tussen 1/1/1996 en 31/12/1999 
Cat 3: amateurs geboren op of tussen 1/1/1990 en 31/12/1995 
Cat 4: pre-professionelen, student of afgestudeerd aan het 
conservatorium, geboren na 31/12/1982 
 

Vereisten 
In de categorie van de amateurs, speelt elke deelnemer twee 
stukken naar keuze uit een verschillende periode van in totaal 
max. 10 minuten.  
 
In de categorie van de pre-professionelen brengt elke deelnemer 
een programma van 2 stukken uit verschillende periodes met een 
totaalduur van max. 15 minuten.  
 
Iedereen, uit elke categorie, brengt voor de wedstrijd zijn of haar 
originele partituren mee en 1 extra kopie voor de jury. 
 
We vragen om met je eigen begeleider te musiceren.  Wens je 
beroep te doen op een begeleider voorzien door de organisatie, 
dan betaal je € 40 extra bovenop het inschrijvingsgeld van 20 €. 
 

Extra ! Bart Spanhove leidt een gratis workshop voor alle deelnemende 
amateurs die de finale níét haalden op maandag van 10 tot 12.30u.  
“Spelen in Blokfluitkoor. Onbekende parels uit de blokfluitliteratuur”.  
Breng je 440 instrumenten mee! 

 
 

Jury 
Een internationale jury wordt samengesteld door Bart Spanhove. 

 
Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat met een 
gemotiveerde beoordeling van onze gerenommeerde jury. 
 

Verloop van de wedstrijd 
 Zaterdag 26/5/2012: repetities met begeleider 
20 minuten voor amateurs, 30 minuten voor pre-professionelen 

 Zondag 27/5/2012: preselecties 
Per categorie worden er 3 finalisten geselecteerd 

 Maandag 28/5/2012: repetities en finale 
Voormiddag: repetitie voor de 12 finalisten 
Van 14u tot 17u: finale 

 

Prijzen 

De winnaar van cat.1-2-3  krijgt een waardebon  
waarmee een blokfluit naar keuze kan worden aangekocht  
bij AAFAB. De hoofdprijs in cat.4 is een Coolsma altblokfluit ter 
waarde van € 1500, geschonken door AAFAB. 

  
Publieksprijs: waardebon ter waarde van € 100. 
 
Elke finalist(e) krijgt een cd-opname van de finale. 
 
De laureaat van categorie 4 wordt uitgenodigd om een 
avondvullend  concert te geven op de blokfluitdagen te  
Mechelen in augustus 2013. 
 

Deelnemen? 
Vul bijgevoegd inschrijvingsformulier in. 
Stuur het op samen met een kopie van je identiteitskaart  
én een kopie van je beide partituren naar: 
Geert Moons 
Hoekstraat 46    B-3040 Sint-Agatha-Rode  BELGIE 
 
Stort het inschrijvingsgeld van € 20 eventueel aangevuld  
met € 40 voor begeleiding op  
IBAN nummer: BE76 7340 2636 3595 en BIC: KREDBEBB 
 
En dit allemaal ten laatste op 15 maart 2012! 
 
Je vindt de algemene informatie en het wedstrijdreglement terug 
op www.blokfluitdagen.be/prijs.mieke.van.weddingen.   
Je kan hier ook het inschrijvingsformulier downloaden.  

http://www.blokfluitdagen.be/prijs.mieke.van.weddingen

