
Aanmelding 

Tot 1 augustus 2021 verzenden aan: academy  @euregio-musi  c-  festival.  nl   

Met dit formulier wil ik me graag aanmelden voor deelname aan de 

Euregio Orchestra Academy 
Van 15 t/m 24 oktober 2021

Organisatie Gesellschaft der Freunde und Förderer des Euregio Musikfestivals e.V.

Artistieke Leiding Peter Bogaert 

Programma Franz Schubert Ouvertüre "Im italienischen Stile"
Felix Mendelssohn Vioolconcert in e op. 64, solist ntb.
Ludwig van Beethoven Symfonie nr. 7 in A op. 92

Data Vrijdag 15 tot donderdag 21 oktober 2021: repetities
Vrijdag 22 tot zondag 24 oktober 2021: concerten

Deelname is kosteloos, alle activiteiten, repetities, concerten, overnachtingen, maaltijden en 
transport tijdens de projectweek zijn gratis.

Gelieve in te vullen:

Geslacht  

Naam

Voornaam

Straat   Huisnr. 

Stad, Land   Postcode 

Telefoon

Mobiel

E-mailadres

Nationaliteit

Geboortedatum

Instrument

vrouw man divers
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Instrumentale opleiding/ervaring tot nu toe/leraren, instituten etc.

Ter vervollediging van de aanmelding en als auditie, gelieve voor 1 september een video-opname 
(link YouTube/Vimeo/…) toe te sturen waarop twee verscheidene werken naar keuze te horen 
zijn, evenals onderstaande fragmenten uit de 7de symfonie van Beethoven:

Viool eerste deel maat 84-130 (zowel 1ste als 2de vioolpartij) 
Altviool eerste deel maat 84-130, tweede deel, maat 27-50 
Violoncello eerste deel maat 277-299, tweede deel maat 27-50 (vc 1) 
contrabas eerste deel maat 277-299, tweede deel maat 191-203
Fluit (fluit 1) eerste deel maat 63-88, derde deel maat 236-284 
Hobo (hobo 1) eerste deel maat 300-310, tweede deel maat 150-183 
Klarinet (klarinet 1) - tweede deel maat 101-134
Fagot (fagot 1) tweede deel maat 150-183, derde deel maat 236-284 
Hoorn (hoorn 1 of 2), eerste deel maat 89-100, maat 438-450,

derde deel maat 181-222 (hoorn 2), vierde deel, maat 20-28, maat 443-465 
Trompet (trompet 1), eerste deel maat 89—110, vierde deel maat 146-1
Pauken eerste deel maat 89-110, maat 254-264, vierde deel maat 1-43

Ik wil graag de partij van Beethoven 7 voor mijn instrument via mijn e-mailadres 
toegestuurd krijgen.

Gelieve te bevestigen: 

Ik ben akkoord, dat de audiovisuele rechten van geluids- en video-opnames die gemaakt 
worden in het kader van de Euregio Orchestra Academy volledig ten goede komen aan 
de organisatie, de Gesellschaft der Freunde und Förderer des Euregio Musikfestivals e.V.
Ik zal hier geen rechten geldend maken.

Ik ben akkoord, dat in het geval van deelname aan de Academy mijn naam in gedrukte 
en digitale media- en persinformatie genoemd mag worden.

Ik ben akkoord, dat mijn persoonsgegevens met oog op de organisatie van de Euregio 
Orchestra Academy opgeslagen, gebruikt, en - indien nodig - verder gegeven mogen 
worden aan personen die met deze organisatie en de uitvoering ervan belast zijn.

 

Datum, plaats Handtekening van de applicant

 

Datum, plaats bij minderjarigen, handtekening van de wettelijke ouder/voogd
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