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DOELSTELLINGEN 

 

Op zondag 9 mei 2010 organiseert 

het Mieke Van Weddingenfonds in 

Mechelen een wedstrijd voor jonge 

blokfluitisten. Onder de vleugels 

van 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. 

   

 

                                                 

DOELPUBLIEK en MUZIEK 

 

We voorzien 4 categorieën, 

waarvan 3 voor amateurs en één 

voor conservatorium-studenten: 

1) amateurs tot 12 jaar 

2) amateurs tot 16 jaar 

3) amateurs tot 20 jaar 

4) pre-professioneel tot 31 jaar 

Elke deelnemer speelt 2 stukken 

naar keuze van in totaal 10 

minuten voor de amateurs. Pre-

professionelen brengen een 

programma van 15 minuten. 

Wij vragen indien mogelijk met 

eigen begeleiding te musiceren.  

Wie het wenst kan beroep doen op 

klavecimbelbegeleiding door Jan 

Devlieger tegen een bijdrage van € 

15. Er is ook een vleugelpiano ter 

beschikking. 
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JURY EN PRIJZEN 

Onze jury bestaat uit: 

Bart Spanhove, voorzitter                    

Frédéric de Roos                                               

Saskia Coolen                                                  

Jan Van Landeghem 

Elke deelnemer krijgt na afloop een 

certificaat met gemotiveerde beoordeling 

van onze gerenommeerde jury. 

Prijzen:                                                                

- Aura sopraanblokfluit in palissander ter 

waarde van € 271                                                          

- Aura altblokfluit ter waarde van € 582                                                                

- von Huene Rippert sopraanblokfluit ter 

waarde van $1300                                                        

- Coolsma altblokfluit ter waarde van 

€ 1416 gesponsord door AAFAB,    

- Prijs van het publiek: bladmuziek en 

cd’s t.w.v. € 100.                                                             

- Prijs voor de meest originele of 

beloftevolle vertolking: bladmuziek en 

cd’s t.w.v. € 100 

Bovendien treden alle winnaars op 

tijdens het Concert Mieke Van 

Weddingen op Zondag 22/08/2010 op 

de Blokfluitdagen te Mechelen. 

 

INSCHRIJVEN & DEELNEMEN 

Om deel te nemen aan deze 

gloednieuwe wedstrijd vul je de 

nevenstaande inschrijvingsstrook in en 

verzend ze samen met een kopie van je 

identiteitskaart en je programma naar het 

secretariaat van het Fonds Mieke Van 

Weddingen: 

p/a Geert Moons                                         

Hoekstraat 46                                                            

B-3040 Sint-Agatha-Rode  België 

en dit ten laatste op 15 april 2010. Het 

inschrijvingsgeld bedraagt € 10, te storten 

met vermelding van je naam en categorie 

op KBC-rek.nr.: 

734-0263635-95 

Voor het wedstrijdreglement en verdere 

info verwijzen we naar onze website: 

www.blokfluitdagen.be/prijs-mieke-van-

weddingen/ 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Naam en voornaam: 

............................................................... 

Geboortedatum:.................................. 

Adres:.................................................... 

............................................................... 

Telefoon:..............................................

G.S.M.:…………………………………..... 

Naam Docent:                                    

…………….......................................... 

Academie of Conservatorium: 

............................................................... 

Categorie waarin je deelneemt: 

............................................................... 

Begeleiding: 

- Ik word begeleid door: 

............................................................... 

- Ik wil graag beroep doen op de 

klavecimbel begeleider van de 

organisatie en betaal hiervoor extra 

€ 15: 

Ja of nee : .......................................... 

Ik stort in totaal: € ............................. 

 

Programma:......................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 
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