
NATIONAAL CELLOCONCOURS
Adrien François SERVAIS 1807-1866

Reglement
Deelnemingsvoorwaarden - Programma - Prijs

Beschikken over de Belgische nationaliteit.
Cellisten van andere nationaliteiten moeten studeren of gestudeerd hebben aan een Belgisch muziekinstituut.
Geboren zijn na 15.04.1979.
Alle deelnemers moeten het niveau “meester” hebben, ongeacht het studiejaar.  
Bij ontstentenis van diploma moet dit niveau worden geattesteerd door hun docent(e).
Het concours bestaat uit een selectieronde en een finale. Alle optredens vinden plaats in het openbaar. De volgorde van 
optreden wordt bij openbare loting bepaald door het bestuur.
Het programma voor de selectieproef behelst een verplicht werk dat de kandidaten na afsluiten van de inschrijvingen 
wordt opgestuurd, een werk van A.F. Servais naar keuze* en vrij te kiezen representatief werk uit het cellorepertoire. 
De totale duur van het programma mag 30 minuten niet overschrijden. Het verplicht werk duurt 6’. 
Het programma voor de finale waartoe 6 kandidaten worden toegelaten, moet bestaan uit representatieve werken uit 
het cellorepertoire uit minsten 2 stijlperiodes en een werk van A.F. Servais naar keuze. Uitgezonderd het verplicht 
werk kan het programma van de selectieproef worden hernomen. De totale duur moet ca. 45 minuten bedragen.
Het niet uitvoeren van één der werken voorzien op het programma houdt automatisch en  van rechtswege de ongeldig-
heid in van de prestatie. De beslissingen van de jury zijn  onherroepelijk.
Prijzen : Rotaryprijs : 2.500 euro - Servaisprijs : 1.000 euro
Bepalingen :

De winnaar van de Rotary Solistenprijs en diens begeleider verplichten zich tot deelname aan het galaconcert op 
15.04.07 en aan het concert met CD opname op 21.04.07. Deze concerten maken deel uit van de Prijs. 
De Servaisprijs (geschonken door de vzw Servais) wordt toegekend voor de beste vertolking van het werk van 
Servais in de finale.

De winnaar hiervan en diens begeleider verplichten zich eveneens tot deelname aan bovengenoemde concerten en tot 
het geven van een concert in Halle in de loop van 2008 (met begeleider naar keuze : violist, pianist en/of cellist). Dit 
concert maakt ook deel uit van de Prijs. 
De kandidaten en hun begeleider(s) worden geacht alle data vrij te houden.
De winnaar van de Rotary-Prijs kan niet meer deelnemen aan een mogelijke volgende editie. 
Een internationale jury zal de kandidaten beoordelen. Het is de deelnemers niet toegestaan contact te hebben met de 
jury tot na de bekendmaking van het resultaat.
Deelnemers kunnen desgewenst beroep doen op een door Rotary Club Gent aangestelde begeleider (zie 
inschrijvingsformulier).
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur onder voorzitterschap van Prof. Dr. Denis 
Clement.
Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro te storten op rekeningnummer 068-2296854-18 van vzw. GIFT (R.C.G.) met 
vermelding “Celloconcours”, vóór 15 februari 2007.

* In geval de compositie van Servais langer dan 10’ duurt : een representatief deel.  Een overzicht van Servais’ oeuvre en een discografie met ge-
luidsfragmenten is te  vinden op www.servais-vzw.org. De vzw.Servais kan eventueel helpen bij het zoeken  naar partituren.
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NATIONAAL CELLOCONCOURS
Adrien François SERVAIS 1807-1866

Inschrijfformulier
Dit formulier vóór 15 februari 2007 sturen naar : 
Rotary Club Gent - Concourssecretariaat, Ginstdreef 34 - 9820 Merelbeke 
of mailen naar : ingevdk@skynet.be

1. Naam : ………………………........................... Voornaam : ………………………….
 m   O   v   O
 Geboortedatum en plaats : ……………………………………………………….
 (kopie identiteitskaart bijvoegen)
 Correspondentieadres : ………………………...………………………………….
 Telefoon :  ……………………………………………………………
 E-mail : ………………………………………………………....…….
2. A.  Behaalde diploma’s (met datum en plaats) : ……………………………...
  ………………………………………………………………..……………….
  (kopie diploma’s bijvoegen)
 B.  of huidige studies : ………………………………………….………………
  (attest bijvoegen)
  Naam docent : ………………………………………………………………
3. A.  Wenst gebruik te maken van de door het bestuur ter beschikking gestelde 
  begeleider :  ja O  neen O
 B.  Komt met eigen begeleider* : 
  Naam begeleider : …………………………………………………..……….
  Telefoon : ………………………………. E-mail : …………………………
4. A.  Programma Selectieproef (30’) :
   a) Verplicht werk (6’)
  b) A.F. Servais : …………………………………………………….……..
  c) repertoire : ……………………………………………………………….
 B.  Programma Finale (45’) :
  a) A.F. Servais : ……………………………………………………..;………
  b) ……………………………………………………………………………….
  c) ……………………………………………………………………….……….
  d) …….…………………………………………………………………………
Gelieve te vermelden : de volledige titel + onderdelen, volledige naam en data componist + de exacte tijdsduur per werk of 
deel.
Door ondertekening van dit formulier verklaart de kandidaat en zijn begeleider zich akkoord met de voorwaarden en bepa-
lingen vermeld in het reglement.
Datum      Handtekening

……..      ………………………

* In dit geval is de begeleider ten laste van de kandidaat.




