PRIJS MIEKE VAN WEDDINGEN VOOR JONGE BLOKFLUITISTEN
Op zondag 9 mei 2010 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 spirit van blokfluitist en –docente Mieke Van Weddingen
(1962 – 2009) levend te houden, en haar enthousiasme bij de jongere generaties te laten
nawerken. Mieke stierf begin dit jaar aan de gevolgen van MS. Zij was zeer gedreven en
hield van haar vak en van haar leerlingen, en die liefde willen we verder doorgeven.
We voorzien 4 categorieën, waarvan 3 voor amateurs (tot 12/16/20 jaar) en één voor
conservatoriumstudenten. We vragen dat elke deelnemer 2 stukken speelt van in totaal 10
minuten; pre-professionelen mogen een kwartier lang spelen. Er worden uiteraard prijzen
uitgereikt aan de winnaars. Hoofdprijs is een Coolsma blokfluit t.w.v. € 1416 geschonken
door AAFAB. De andere prijzen variëren van 300 tot 1.000 euro. De nadruk ligt wel op het plezier
van het musiceren en op het opdoen van ervaring in het concerteren voor een publiek. Elke
deelnemer krijgt na afloop een certificaat met gemotiveerde beoordeling van onze
gerenommeerde jury: Bart Spanhove, voorzitter, Frédéric de Roos, Saskia Coolen en Jan Van
Landeghem. Ook het publiek krijgt een stem en geeft de publieksprijs. 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.
Alle blokfluitdocenten in België en Nederland werden op de hoogte gebracht van dit
evenement. Wij hopen vurig dat zij hun leerlingen zullen aansporen om deel te nemen aan
deze wedstrijd.
Iedereen alvast welkom, als deelnemer of als publiek!
Geert Moons, Anneke Van Weddingen-Silverstein, Bart Spanhove, Els Spanhove, Geert Van
Gele, Nele Nuytten, Jan Convents.
Info: www.blokfluitdagen.be of geertmoons@skynet.be.

