
 
1. Doel 
 

De wedstrijd heeft tot doel jonge muzikale talenten te ondersteunen en 
aan te moedigen. De kandidaten krijgen de kans zich publiek met elkaar 
te meten in een positieve, competitieve sfeer. Een deskundige jury 
selecteert laureaten per categorie. De winnaars worden niet alleen 
beloond met een prijs, zij krijgen achteraf ook de kans om op te treden 
tijdens evenementen georganiseerd door Belgische Lions Clubs.  
                                                         

2. Datum en plaats 
 

De wedstrijd heeft plaats in het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) 
Hofbergstraat 2 in Brussel op zondag 2 april 2023 van 10 uur tot 17 uur 
en is gratis toegankelijk.  
 

3.  Organisatie 
 
De wedstrijd verloopt in 2 categoriën: Junior en European. 

Kandidaten voor de Wedstrijd Junior mogen op 1 januari 2023 
maximum 20 jaar oud zijn.  

Voor de Europese Wedstrijd maximum 23 jaar oud zijn, Belg of 
Europees ingezetene en reeds minstens 5 jaar wettig in België 
verblijven.  

De Wedstrijd Junior is ook toegankelijk voor jongeren uit het hoger 
kunstonderwijs, maar niet voor houders van een bachelor- of 
masterdiploma. 
Voor jongeren onder de 18 jaar is een handtekening van één van de 
ouders of voogd vereist. 
De wedstrijd Junior verloopt in één ronde, de wedstrijd European met 
een selectie en een finale met de 3 besten. 
 

4. Kandidaturen 
 
Kandidaten moeten zich vóór 1 maart 2023 inschrijven door het 
inschrijvingsformulier en de bijhorende documenten per post te zenden 
aan  - COMUCO, Rubenslaan 14 te 3191 Hever - of per e-mail aan 
lionscomuco@gmail.com. 
 
U kan het inschrijvingsformulier vinden op de website: 
https://www.lions.be/wp-content/uploads/2022/02/Bijlage-1.C-
Inschrijvingsformulier.pdf.   
  
De kandidaat zal zich bij voorkeur inschrijven samen met een Lionsclub 
die de kandidaat promoot. Indien dit niet van toepassing is kunnen de 
organisatoren een club toewijzen.  

In functie van het aantal kandidaten behoudt de Nationale Commissie 
zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. 

Bij onvoldoende inschrijvingen voor de Wedstrijd Junior behoudt de 
Nationale Commissie zich het recht voor de wedstrijd te schrappen of 
eventueel aan te passen. 
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5. Wedstrijd en keuze van de werken 
 
Voor de Wedstrijd Junior zullen de kandidaten een combinatie van  
werken kiezen uit de lijst “Repertoire List Junior” Ze zullen deze werken 
vertolken tijdens de proef. 
Voor de Wedstrijd European kiezen de kandidaten 2 werken uit de 
“Repertoire List European”.  
Voor de Wedstrijd European vertolken alle kandidaten het opgelegde 
werk en één van de 2 gekozen werken uit de “Repertoire List 
European”. 
De 3 finalisten van de Wedstrijd European vertolken in de finale het 
tweede door hun gekozen werk. 
De moeilijkheidsgraad, de kwaliteit en de presentatie zullen in 
aanmerking worden genomen voor de beoordeling. 
Alle kandidaten brengen hun persoonlijke pianobegeleider mee. 
 
6. Jury en beoordeling 
 

De jury zal bestaan uit Adrien Lambinet, Marc Lamoen, Alain Pire, Jan 

Smets en een voorzitter die lid is van de Nationale Muziekcommissie 

van Lions Clubs België. 

Tijdens de wedstrijd geeft elk jurylid een beoordelingscijfer over de 
uitvoering van elk werk afzonderlijk. Indien een kandidaat leerling is (of 
geweest is tijdens de 3 laatste jaren) van een jurylid zullen zijn punten 
buiten beschouwing worden gelaten.  

De eindbeoordeling wordt bepaald door de optelling van de punten.  

De uitslag is onherroepelijk. De beslissingen van de jury kunnen niet 
worden betwist. Er is evenmin verhaal mogelijk tegen de 
organisatievoorwaarden en het verloop van de wedstrijd. Alle gevallen 
die niet in dit reglement ter sprake komen worden door de 
organisatoren autonoom en soeverein beslecht. 

De organisatoren van de wedstrijd kunnen in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of 
materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan of 
het bijwonen van de wedstrijd. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat men deze voorwaarden 
aanvaardt.  

 

7. Europese Wedstrijd 

 
De winnaar van de finale van de Wedstrijd European zal België 
vertegenwoordigen op de Lions European Music Competition (LEMC) 
van 26 tot 28 oktober 2023 tijdens het Europaforum te Klagenfurt 
(Oostenrijk). De kosten verbonden aan de deelname van de LEMC zijn 
ten laste van Lions Clubs België. 

Door zijn deelname aan de Wedstrijd European van 2 april 2023 legt de 
winnaar zich de verplichting op deel te nemen aan de Lions European 
Music Competition in Klagenfurt.  

Op de Lions European Music Competition zal de kandidaat het 
verplichte werk en 2 werken uit de Repertoire List European  vertolken. 
Deze werken zijn niet noodzakelijk dezelfde als tijdens de wedstrijd in 
België. 

 



8. Promotie 

 

Om het imago van de wedstrijd en om de muziek in het algemeen te 
promoten zal de winnaar op eenvoudig verzoek van de Nationale 
Commissie van de muziekwedstrijd een gratis concert geven. 

 

 

 


