
Deelnemersreglement Prinses Christina Klassiek Concours 2021  

In 2021 verlopen de selecties in de regio digitaal. Deelnemers sturen hun video in via de website van het Prinses 
Christina Concours. Een professionele muziekjury bekijkt alle video’s en selecteert de finalisten die door mogen 
naar de regionale finales. Deze vinden, coronaproof, live* op locatie plaats in de zes  
concoursregio’s.  

Finalisten van de regionale finale maken kans om geselecteerd te worden voor de Nationale Halve Finale op 10 
april. Hier spelen ook prijswinnaars uit andere regio’s. Tijdens de Nationale Halve Finale wordt  bepaald wie er 
doorgaan naar de Nationale Finale op zaterdag 24 april in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 

1. Aan het klassiek concours kunnen meedoen:

• Individuele deelnemers, geboren in de periode 2001 tot en met 2008 en woonachtig in Nederland, Vlaanderen
of de regio Aken. 

• Duo’s, waarvan beide leden geboren zijn in 2001 tot en met 2008 en woonachtig zijn in Nederland, Vlaanderen
of regio Aken.

• Ensembles, mits zonder dirigent en niet groter dan een nonet (ensemble met 9 muziekinstrumenten), waarvan
tenminste tweederde van de leden geboren is in 2001 tot en met 2008 en tenminste tweederde woonachtig is
in Nederland, de regio Aken of in Vlaanderen.

NB: Voor zang geldt dat deelnemers geboren in 1999 en 2000 ook welkom zijn.  
Je mag zo vaak als je wilt meedoen aan het Prinses Christina Concours, mits je binnen de leeftijdsgrenzen valt.  

2. Een optreden mag maximaal 10 minuten duren. Korter mag, langer niet. Deze 10 minuten zijn inclusief
stemmen, opkomen en applaus. De jury behoudt zich het recht voor om het programma van een deelnemer in te
korten als het te lang blijkt te zijn.

3. Iedere deelnemer stuurt één (ongemonteerd) filmpje in. Alleen bij een ander instrument/ensemble kun je een
tweede keer meedoen. 

4. Je kiest zelf de stukken die je speelt, er gelden voor het concours dus geen verplichte werken. Belangrijk is
vooral dat je een klassiek stuk goed in de vingers hebt. ‘Klassiek’ mag je ruim opvatten, neem bij twijfel contact
op met de organisatie. Let op: -als je doorgaat naar de regiofinale speel je hetzelfde repertoire als in de
ingezonden (selectie)video. Als je ná de regionale finale doorgaat naar de halve finale mag je je programma
veranderen..

5. Een deelnemer treedt op in de regio waarin hij of zij woont (volgens de postcode-indeling van het Prinses
Christina Concours, te vinden op www.christinaconcours.nl en als bijlage bij dit reglement). Ensembles doen mee
in de regio waar de meeste leden van het ensemble wonen. Hierbij geldt de indeling van het Prinses Christina
Concours in zes regio’s: Noord, Oost, Zuid 1, Zuid 2, West 1 en West 2. Er kan door de organisatie gevraagd
worden naar bewijs waaruit blijkt dat de deelnemers daadwerkelijk woonachtig zijn in een bepaalde regio.

6. De inschrijving start op 12 oktober 2020 en sluit op 1 december 2020. Inschrijving geschiedt op volgorde
van binnenkomst van volledig ingevulde inschrijfformulieren en inschrijfgeld. Eventuele wijzigingen in het
programma dienen uiterlijk één maand voor het betreffende concours bij ons binnen te zijn.

http://www.christinaconcours.nl


7. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- voor een individuele deelnemer; € 35,- voor een duo; € 45,- voor een trio;
€ 55,- voor een kwartet; € 65,- voor een kwintet t/m nonet. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet
geretourneerd. Het inschrijfgeld is inclusief een jurygesprek met onze professionele muziekjury en 1 vrijkaartje
per deelnemer voor de regiofinale.*  

8. Degenen die aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, krijgen uiterlijk 9 december 2020 bericht of zij als
deelnemer zijn ingeschreven.

9. De regiofinales, de Halve Finale en Nationale Finale vinden live* op locatie plaats. Het is noodzakelijk dat
deelnemers op deze dagen beschikbaar zijn.  

10. De deelnemer moet zelf voor een instrumentale begeleider zorgen (alleen ‘live’ begeleiding). Op de
concourslocatie (regiofinale, Nationale Halve Finale en Nationale Finale) is één vleugel aanwezig. Alle andere
benodigde instrumenten neemt de deelnemer zelf mee.

11. Het spelen van kopieën is bij de wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het
is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

12. Deelnemers geven bij inschrijving toestemming voor het gebruik van hun gegevens door het Prinses
Christina Concours ten behoeve van de organisatie van concoursen, talentontwikkeling en -begeleiding,
concerten, evenementen en optredens voor radio en tv. Daarnaast geven deelnemers bij inschrijving
toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in communicatie-uitingen van het Prinses Christina
Concours, tenzij voor aanvang van het concours schriftelijk bezwaar is gemaakt.  

13. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het
Prinses Christina Concours.

* Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen

Prinses Christina Concours  
info@christinaconcours.nl  
www.christinaconcours.nl  



Data Prinses Christina Klassiek Concours 2021 
 
Regio  Insturen selectievideo    Digitaal jurygesprek  Regiofinale  

Zuid 2   1 jan 18:00 uur - 3 jan 18:00 uur   week 11 januari  17 januari, 14:00 uur  
Noord   8 jan 18:00 uur - 10 jan 18:00 uur    week 18 januari   24 januari, 14:00 uur  
West 2  22 jan 18:00 uur - 24 jan 18:00 uur  week 1 februari  7 februari, 14:30 uur  
Oost   29 jan 18:00 uur - 31 jan 18:00 uur  week 8 februari   14 februari, 14:00 uur  
West 1  19 febr 18:00 uur - 21 febr 18:00 uur week 1 maart   7 maart, 14:00 uur  
Zuid 1  5 mrt 18:00 uur - 7 mrt 18:00 uur   week 15 maart   21 maart, 14:00 uur  

De Nationale Halve Finale vindt plaats op 10 april. Halve Finalisten worden gevraagd 10 én 11 april vrij te  
houden. Direct na de Halve Finale organiseren we het startweekend van de Prinses Christina Concours  
Academy.  

De Nationale Finale vindt plaats op zaterdag 24 april   

Adressen  

Selectievideo’s worden ingestuurd via www.christinaconcours.nl  

Zuid 2   Theater aan het Vrijthof, Maastricht  Vrijthof 47, 6211 LE Maastricht  
Noord  De Oosterpoort, Groningen   Trompsingel 27, 9724 DA Groningen  
West 2  Philharmonie, Haarlem   Lange Begijnenstraat 11, 2011 HH Haarlem  
Oost  Wilminktheater Muziekcentrum Enschede Wenninkgaarde 40-42, 7511 PH Enschede  
West 1  De Doelen, Rotterdam   Schouwburgplein 50, 3012 CL Rotterdam  
Zuid 1  CHV Noordkade, Veghel    Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel  

Nationale Halve Finale  Locatie wordt later bekend gemaakt   
Nationale Finale   Zuiderstrandtheater, Den Haag   Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag  

http://www.christinaconcours.nl


Postcode-indeling 2021 
Behorend bij Prinses Christina Klassiek Concours 2021  

1000 t/m 2159      West 2  
2160 t/m 3399      West 1  
3400 t/m 3619      Zuid 1  
3620 t/m 3648      West 2  
3651 t/m 3653     West 1  
3700 t/m 3769     Zuid 1  
3770 t/m 3794     Oost  
3800 t/m 3839     Zuid 1  
3840 t/m 3899     Oost  
3900 t/m 3912     Zuid 1  
3920 t/m 3922     Oost  
3925 t/m 4197     Zuid 1  
4200 t/m 4249     West 1  
4250 t/m 4288     Zuid 1  
4300 t/m 4589     West 1  
4600 t/m 4671     Zuid 1  
4675 t/m 4698     West 1  
4700 t/m 5765     Zuid 1  
5766 t/m 5817     Zuid 2  
5820 t/m 5846     Zuid 1  
5850 t/m 6019     Zuid 2  
6020 t/m 6029     Zuid 1  
6030 t/m 6499     Zuid 2 
6500 t/m 6582     Zuid 1  
6584 t/m 6745     Zuid 1  
6800 t/m 7739     Oost  
7740 t/m 7769     Oost  
7770 t/m 7799     Oost  
7800 t/m 7949     Noord  
7950 t/m 7959     Oost  
7960 t/m 7999     Noord  
8000 t/m 8199     Oost  
8200 t/m 8259     West 2  
8260 t/m 8389     Oost  
8390 en hoger     Noord  

Duitsland  

52000-52999  Aken    Zuid 2  

Vlaanderen  
8000-8999 West-Vlaanderen  West 1  
9000-9999 Oost-Vlaanderen  Zuid 2 
2000-2999 Antwerpen   Zuid 1 
1500-1999 Vlaams-Brabant   Zuid 1 
3000-3499 Vlaams-Brabant   Zuid 1 
3500-3999 Limburg    Zuid 2  




