
NIEUWSBRIEF
Beste vrienden en sympathisanten,

*PRIJS  MIEKE  VAN  WEDDINGEN  VOOR  JONGE BLOKFLUITISTEN*

zondag 9 mei 2010 

Deze nieuwsbrief nodigt jullie uit op de eerste, échte...

Op organiseert het Mieke Van Weddingenfonds in Mechelen een wedstrijd voor 
jonge blokfluitisten. Onder de vleugels van de vzw Blokfluitdagen zal dan de Prijs Mieke Van 
Weddingen voor de 2de maal uitgereikt worden. 

Doelstelling van de wedstrijd is de bezieling van blokfluitist en –docente Mieke Van Weddingen (1962 
– 2009) levend te houden, en haar enthousiasme bij de jongere generaties te laten nawerken. Zij was 
zeer gedreven en hield van haar vak en van haar leerlingen, en die liefde willen we verder doorgeven.
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GROOT AANTAL INSCHRIJVINGEN !!

gerenommeerde jury

prachtige prijzen

AAFAB. 

twee 
publieksprijzen

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD !!

Niet minder dan  uit België, 

Nederland, Spanje, Portugal, Japan en Denemarken 
hebben zich ingeschreven, mooi verdeeld over de 4 
categorieën. Allicht heeft onze , 
voorzitter Bart Spanhove, Frédéric de Roos, Saskia 
Coolen  en  Jan Van Landeghem, en uiteraard de 

 die we hebben voorzien daar mee 
te maken. De hoofdprijs is een Coolsma blokfluit t.w.v. 
€ 1416 geschonken door De nadruk ligt op het 
plezier van het musiceren en op het leren concerteren 
voor een publiek. Elke deelnemer krijgt na afloop een 
certificaat met gemotiveerde beoordeling. 
Ook het publiek krijgt een stem en geeft 

. De winnaars worden bovendien 
uitgenodigd om elk een deel van het Mieke Van 
Weddingenconcert te verzorgen op de laatste dag van 
het Blokfluitfestival, op 22 augustus 2010.

29 deelnemers

Kom luisteren naar deze jonge muzikanten die het beste 
van zichzelf geven en steun hen met een 
hartverwarmend applaus én uw stem voor de meest 
originele of beloftevolle vertolking. U vindt hieronder 
het volledige programma en alle verdere info.



PROGRAMMA 9 MEI 2010

Concert door het Esito Ensemble o.l.v. Jeroen Van Lexmond

Concert door AmorromA Duo, blokfluit/harp o.l.v. Jowan 

DATUM EN PLAATS VAN HET GEBEUREN:

8.30u. Onthaal eerste deelnemers
9.00u. CATEGORIE 1: amateurs tot 12 jaar
11.00u. CATEGORIE 2: amateurs tot 16 jaar
12.15u. 
13.00u. Proclamatie Categorie 1 en 2 

Prijs van het Publiek voor de meest beloftevolle vertolking.

14.00u.  CATEGORIE 3: amateurs tot 20 jaar
16.30u. CATEGORIE 4: pre-professionelen tot 31 jaar
18.30u. 

20.00u. Proclamatie Categorie 3 en 4 + Prijs van het publiek

Inkom gratis, maar een vrije bijdrage om het Fonds Mieke Van 
Weddingen te steunen is erg welkom. Bij het binnenkomen ontvangt u 
een stembriefje voor de publieksprijs. U kan het invullen en in de daartoe 
bestemde dozen deponeren.

Om de deelnemers en de jury niet te storen worden de deuren slechts 
geopend tussen 2 vertolkingen en vragen we met aandrang de stilte te 
bewaren en niet tussen de delen te applaudisseren.

U kan ook de hele dag terecht in onze BAR voor een drankje en een 
broodje. 

Conservatorium, Melaan 3-5, 2800 MECHELEN

Merckx
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Geert Moons
Hoekstraat 46

B-3040 Sint-Agatha-Rode BELGIE
geertmoons@skynet.be

016/471710

Deze wedstrijd wordt gesponsord door

Aafab 
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