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Orgelkids Compositiewedstrijd 
	  
Deelnameformulier 

	  
	  
Gebruik	  dit	  formulier	  om	  mee	  te	  doen	  met	  de	  Compositiewedstrijd	  ter	  gelegenheid	  van	  
10	  jaar	  Orgelkids.	  Print	  het	  formulier,	  vul	  je	  gegevens	  in	  en	  onderteken	  het	  formulier.	  
Scan	  het	  vervolgens	  in	  (of	  maak	  een	  duidelijke	  foto)	  en	  zend	  het	  samen	  met	  je	  
compositie(s)	  naar	  info@orgelkids.nl.	  	  
	  
Naam:	  
	  

	  

Adres	  (straat+nummer):	  
	  

	  

Postcode	  +	  woonplaats:	  
	  

	  

Land:	  
	  

	  

Telefoonnummer	  (vast	  en/of	  mobiel):	  
	  

	  

E-‐mailadres:	  
	  

	  

Geboortedatum:	  
	  

	  

Titel	  compositie(s):	  
	  

	  

Deelname	  in	  categorie:	  	  
	  

	  

Naam	  PDF-‐bestand(en):	  
	  

	  

Ik	  ga	  akkoord	  met	  de	  spelregels	  voor	  
deelname	  (zie	  pagina	  2).	  	  

Handtekening:	  

	  

	  
Belangrijk!	  

• Geef	  je	  werk	  een	  titel.	  
• Stuur	  je	  partituur	  als	  PDF	  en	  voorzien	  van	  dit	  deelnameformulier	  

naar	  info@orgelkids.nl,	  uiterlijk	  15	  mei	  2019.	  
• Geef	  je	  PDF-‐bestand	  een	  zelfgekozen	  codewoord	  als	  bestandsnaam.	  Hetzelfde	  

codewoord	  vermeld	  je	  ook	  op	  het	  deelnameformulier.	  
• Stuur	  als	  bijlage	  een	  kort	  CV	  en	  een	  recente	  foto	  mee.	  
• Nergens	  in	  de	  partituur	  mogen	  zich	  gegevens	  bevinden	  die	  tot	  identificatie	  van	  

de	  componist	  kunnen	  leiden.	  
• Stuur	  bij	  werk	  voor	  ensemble	  ook	  de	  partijen	  voor	  de	  verschillende	  instrumenten	  

afzonderlijk	  mee.	  Vermeld	  hierop	  alleen	  de	  titel	  van	  het	  werk.	  



	   2	  

Spelregels	  voor	  deelname	  

Voor	  deze	  wedstrijd	  gelden	  de	  volgende	  spelregels:	  

• Aan	  de	  wedstrijd	  kunnen	  componisten	  uit	  alle	  landen	  deelnemen.	  
• Er	  is	  geen	  leeftijdsgrens.	  
• De	  duur	  van	  het	  werk	  bedraagt	  minimaal	  1	  minuut.	  
• Alle	  werken	  in	  categorie	  A	  en	  B	  moeten	  nieuw	  en	  origineel	  zijn.	  Arrangementen	  

of	  bewerkingen	  van	  bestaande	  composities	  kunnen	  alleen	  meedingen	  in	  
categorie	  C.	  

• De	  compositie	  moet	  uitgevoerd	  kunnen	  worden	  op	  het	  Doe-‐orgel	  (zie	  kenmerken	  
instrument).	  

• Ingestuurde	  werken	  moeten	  tot	  het	  einde	  van	  de	  inzendtermijn	  voor	  de	  
wedstrijd	  (15	  mei	  2019)	  aan	  de	  volgende	  voorwaarden	  voldoen:	  

o niet	  eerder	  zijn	  uitgegeven;	  
o NIET	  publiekelijk	  zijn	  uitgevoerd	  of	  uitgezonden	  via	  (sociale)	  media;	  
o GEEN	  prijs	  of	  een	  vermelding	  hebben	  gekregen	  op	  een	  nationale	  of	  

internationale	  compositiewedstrijd.	  

Kenmerken	  instrument	  
	  
Het	  Doe-‐orgel	  heeft	  een	  omvang	  van	  2	  octaven,	  van	  c'd'-‐c'''	  (zonder	  cis').	  Toonhoogte	  
a'=440	  Hz.	  Het	  orgel	  heeft	  twee	  registers	  houten	  pijpen:	  open	  (4')	  en	  gedekt	  (8').	  Het	  
orgel	  wordt	  met	  twee	  handbediende	  balgen	  van	  wind	  voorzien.	  
	  
Drie	  categorieën	  
	  
Je	  kunt	  composities	  inzenden	  in	  de	  volgende	  drie	  categorieën:	  

A. Doe-‐orgel	  solo:	  eenvoudige	  werken	  geschikt	  voor	  beginnende	  spelers;	  
B. Doe-‐orgel	  als	  ensemble-‐instrument	  (bijv.	  in	  duet	  met	  groot	  orgel	  of	  samenspel	  

met	  andere	  instrumenten);	  
C. Klassiekers	  op	  het	  Doe-‐orgel:	  bewerkingen	  van	  bestaande	  bekende	  melodieën	  of	  

(klassieke)	  composities	  geschikt	  voor	  het	  Doe-‐orgel.	  Daarbij	  vragen	  we	  speciale	  
aandacht	  voor	  (orgel)muziek	  van	  J.S.	  Bach	  (ook	  in	  verband	  met	  het	  internationale	  
project	  Bach	  in	  the	  Subway,	  muziek	  van	  Bach	  hoorbaar	  maken	  op	  onverwachte	  
plaatsen).	  Moderne	  klassiekers	  kunnen	  ook:	  bekende	  kinderliedjes,	  of	  
popmuziek.	  

	  
	  

	  
	  
Orgelkids	  is	  een	  project	  van	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  te	  Leusden.	  	  


