Lieven Duvosel Muziekprijs
voor volwassen gemengde koren
Sint-Martens-Latem 2019

Wedstrijdreglement
Situering
Op 20 april 1956 overleed in Sint-Martens-Latem de componist, pianist, orkesten koorleider Lieven Duvosel. Geboren te Gent in 1877 wordt Duvosel bij leven al
beschouwd als een groot muziekkunstenaar. Hij componeert talrijke
fanfarestukken, liederen, symfonieën en cantates. Zijn werk wordt in binnen- en
buitenland uitgevoerd en geprezen. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Rusland en
de Scandinavische landen bieden hem geregeld een podium.
Duvosel is het meest bekend om zijn Leie-Cyclus, een vurige, romantische ode
aan de rivier die door zijn woonplaats vloeit.
Teneinde zijn naam levendig te houden organiseert de gemeente Sint-MartensLatem de driejaarlijkse Lieven Duvosel Muziekprijs binnen het historisch
Nederlands Taalgebied. De vijfde editie van deze Muziekprijs is uitgeschreven
voor volwassen koren, gemengde stemmen, en heeft plaats in 2019.

Algemeen
1. De finale wordt gehouden op zondag 29 september 2019 om 15.00 uur in
de Sint-Martinuskerk, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
2. De wedstrijd – editie 2019 – is voor koren niet-professionele, volwassen,
gemengde stemmen. Aantal zangers: 16-40; leeftijd: 80% van de zangers is
ouder dan 25 jaar.
3. Het wedstrijdprogramma wordt a capella uitgevoerd of met pianobegeleiding.
De gemeente stelt een piano ter beschikking. Begeleiding van één ander
instrument is toegestaan. Het koor moet dit instrument zelf voorzien.
Eventuele solistische gedeelten dienen beperkt te blijven.
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4. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van
cd’s, kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding.
5. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen,
diefstal e.d. De koren dienen daartegen verzekerd te zijn.
6. Koren die een verplaatsing moeten doen van méér dan 50 km, hebben recht
op een reiskostenvergoeding.
7. Alle communicatie gebeurt via de Cultuurdienst, Vennelaan 23, 9830 SintMartens-Latem, sophie.desmet@sint-martens-latem.be, tel. 09 282 78 36.

Inschrijving
1. Het wedstrijdprogramma zal bestaan uit:
- minimum één werk a capella
- minimum één werk van Lieven Duvosel of een Vlaamse tijdgenoot
- het verdere programma is vrij te kiezen, koorwerken voor
gemengde stemmen
2. Het volledig optreden duurt tussen de 13 en 15 minuten en telt niet meer
dan vijf titels en niet minder dan 3.
3. Het koor is verantwoordelijk voor auteursrechten van gebruikte partituren.
4. De koren zijn vrij in het bepalen van de volgorde van hun
wedstrijdprogramma. De definitieve volgorde moet uiterlijk 1 augustus
2019 aan het secretariaat worden doorgegeven.
5. De inschrijvingen moeten uiterlijk 14 februari 2019 op het secretariaat
binnenkomen. Bij de inschrijving voegt men:
a. het curriculum vitae van het koor en van de dirigent
b. twee recente foto’s van het koor
c. de ledenlijst van het koor, met geboortedata. Deze kan voor 1/8/19
aangepast worden
d. het wedstrijdprogramma; lijst met opgave titel, componist, en
timing.
d. twee partituren van alle koorwerken van het wedstrijdprogramma
e. een korte geluids- of video-opname van een koorlied (± 2 minuten)
uit 2017, 2018 of 2019. Dit mag met eigen middelen (bv. iPad,
videocamera) opgenomen zijn tijdens een repetitie of recent
optreden. De opname kan digitaal, als Youtube link of in mp3
formaat verzonden worden naar sophie.desmet@sint-martenslatem.be
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Jury
1. De jury bestaat uit een voorzitter en 4 leden.
2. De jury wordt aangesteld door de Werkgroep Lieven Duvosel, geadviseerd
door Koor&Stem.
3. Het jurysecretariaat wordt waargenomen door de Werkgroep Lieven
Duvosel, Vennelaan 23, 9830 Sint-Martens-Latem.
4. De jury beoordeelt de koren en maakt, na inzage van de inschrijving en na
het beluisteren van de geluids- of video-opname, een selectie. Zij
nomineert de koren die aan de finale zullen deelnemen, en uiteindelijk
wijst zij de winnaars aan van de Lieven Duvosel Muziekprijs.
5. Alle deelnemende koren ontvangen een schriftelijke beoordeling van de
jury.

Selectie
1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de
ingezonden documentatie (partituren, curriculum vitae,
wedstrijdprogramma en een recente geluids- of video-opname).
2. De geselecteerde koren (maximaal 6) worden voor 15 maart 2019 op de
hoogte gesteld.
3. De geselecteerde koren presenteren hun wedstrijdprogramma tijdens de
finale op zondag 29 september 2019. De volgorde van optreden wordt
bepaald door loting uitgevoerd in de schoot van de Werkgroep Lieven
Duvosel.
4. Aansluitend zal de jury 3 koren nomineren.

Proclamatie
De finale met aansluitende proclamatie vindt plaats in de Sint-Martinuskerk op
zondag 29 september 2019, om 15.00 uur.
Het winnende koor ontvangt een geldprijs van 1.500 euro, de tweede prijs
bedraagt 1.000 euro, de derde 750 euro.
Elk finale-koor ontvangt een uitgebreid, gemotiveerd en schriftelijk juryverslag,
met evaluatie en verbetertips.

Aansprakelijkheid van de deelnemer
De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke
inbreuken op de auteursrechten van derden.
Door deel te nemen aan de wedstrijd onderwerpen de deelnemers zich aan de
bepalingen van het reglement. Over de beraadslaging en de uitslag wordt geen
discussie gevoerd.
Organisatie: Gemeente Sint-Martens-Latem, Cultuurdienst en Gemeentelijke
Cultuurraad met medewerking van Koor&Stem vzw.
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