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Geachte muziekvrienden,

Op zondag 29 maart 2020 zal het “Elsene Solisten Toernooi” voor de 41e keer georganiseerd 
worden. Deze editie staat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen 
en wordt gehouden in de zaal van het Gemeenschapshuis aan de Millenerstraat te Nieuwstadt. 
Dit toernooi geldt tevens als voorronde voor de “Finale Jonge Solisten”. De organisatie is in 
handen van de E.S.T. commissie in opdracht van Harmonie Les Amis Réunis uit Nieuwstadt.

De jury, bestaande uit dhr B.Essers en dhr H.Wolters, zal de solisten beoordelen waarbij piano 
begeleiding mogelijk is door Mevr. Suzanne Welters uit Buchten.
Sinds 2018 geldt er een nieuw KNMO-reglement voor solisten en ensembles (geldt als basis 
voor deelname aan de voorronde finale Jong Solisten). 
De introductie divisie is voor een solist of ensemble dat voor de eerste keer deelneemt aan 
een solistentoernooi. Voor deze divisie worden punten toegekend en een divisieadvies 
afgegeven. 
De andere deelnemers kunnen inschrijven voor de 5e, 4e, 3e, 2e en 1e divisie. 
Wil de solist (cq ensemble) in aanmerking komen voor de finale Jong Solisten dan dient men 

• lid te zijn van een vereniging welke aan al haar verplichtingen, t.o.v. de bond waarbij zij 
is aangesloten, heeft voldaan

• geen beroepsmusici of conservatoriumstudent te zijn.

Muziekwerken mogen slechts worden uitgevoerd indien ze zijn opgenomen in het Repertorium 
voor solisten- en ensemblewedstrijden (RIC), dan wel incidenteel zijn goedgekeurd voor 
uitvoering tijdens een concours (indien hier niet aan voldaan wordt, zal de solist of het 
ensemble uitgesloten worden van eventuele deelname aan de “Finale Jonge Solisten). 
Goedkeuring dient aangevraagd te worden bij het RIC (p/a Postbus 9052, 6800 GR Arnhem). 
De kosten hiervoor zijn € 15,00 voor een werk voor solisten/ensemblewedstrijd. Een afschrift 
van de schriftelijk verkregen toestemming dient u toe te zenden aan de LBM t.a.v. mw. M. 
Waltmans, Postbus 203, 6040 AE Roermond of via mwaltmans@hklimburg.nl. 

Werken met een CD zijn toegestaan in de introductie- en 5e divisie. Voor deze divisie willen wij 
ook de mogelijkheid aanbieden om kort iets te vertellen over de solist/ensemble, wat 
aangegeven kan worden op het inschrijfformulier.  
De solisten dienen rekening te houden met een speeltijd voor de jeugd en 3e t/m 5e divisie van 
maximal 7 minuten. Voor de 1e en 2e divisie wordt 10 minuten aangehouden.
Nieuw; elke divisie is gebonden aan een tijdsblok waarin de solist wordt ingedeeld op 
aanmelding bij de inschrijftafel op de dag van het toernooi. En niet meer zoals u gewend 
bent op een specifieke tijd, zoals vermeld in het boekje.   
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De toernooicommissie stimuleert het vormen van samenspel waarvoor 15-20 minuten 
ingepland wordt.
Solisten in de 3e, 2e en 1e divisie dienen zelfstandig op te treden, dus zonder begeleiding van 
docent of dirigent.

Indien er gekozen is voor piano begeleiding van Mevr. Suzanne Welters dient de 
pianopartituur uiterlijk 10 maart 2020 per post aangeleverd te zijn op Havenweg 128, 
6122 EL Buchten.
Vooraf repeteren met de pianiste is mogelijk. U dient dan zelf contact op te nemen met Mevr. 
Welters via What’s app op 06-53722183 (voorkeur) of via mailadres info@suzannewelters.nl. 
De kosten zijn voor rekening van de solist.

Op de toernooidag de partituren voor de jury in tweevoud inleveren bij de inschrijftafel. LET 
OP:  geen jurypartituren, geen  jurybeoordeling.

Voor elke divisie zijn er fraaie prijzen te verdienen en uiteraard een deskundig schriftelijk 
oordeel van het juryteam met als hoofdprijs de “Elsene Wissel Trofee”. 

Het inschrijfgeld voor het E.S.T. bedraagt voor de solist € 10.00 en per ensemble € 15.00.  
Betaling op IBAN nr: NL 90 RBRB 0706508874 t.n.v. Harmonie “L.A.R. EST” onder vermelding 
van naam van de solist en de vereniging. Dit dient gelijktijdig te geschieden bij de inschrijving. 
(*)

De inschrijving is pas definitief indien het volledig verschuldigde bedrag op onze 
rekening is gestort. 

Uiterste inschrijfdatum is gesteld op  21 februari 2020

Beleefd uitnodigend,

De E.S.T. commissie Nieuwstadt.

*Voor inschrijfformulieren klik op  EST 2020. Hier kunt u ook nog aanvullende info vinden en 
zal onder andere t.z.t. het programma gepubliceerd worden. 
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