
 

 

 

 

 

17e Nationaal Accordeon Concours voor Solisten & Kamermuziek      

Special Edition 2021 Online Festival 

 

Er heerst nog veel onzekerheid m.b.t. de ontwikkeling van het Coronavirus. Daardoor 

kunnen er in Nederland voorlopig geen evenementen georganiseerd worden. Niets 

organiseren is geen optie, dus daarom is dit jaar gekozen voor een Online Festival Editie. 

 

De festival afdeling en lichte muziek afdeling is toegankelijk voor alle leeftijden en elk 

niveau. Een uitnodiging & een uitdaging voor accordeonisten die invulling willen geven aan 

de tijd thuis. 

 

Hoe doe je mee: 

1. Inschrijven via de  website NOVAM  (deelname is gratis) 

2. Stuur één YouTube-link van jouw filmpje vóór 1 juni 2021 

Let op: Jouw linkje komt op de website van de NOVAM en is dus openbaar 

 

Waar moet het filmpje aan voldoen: 

1. Je maakt thuis een opname van je programma 

2. Je zet het filmpje op YouTube  

3. Je stuurt ons de link via een emailbericht naar secretaris@novam.net 

 

Extra info nodig: 

In dit  filmpje is stap voor stap toegelicht hoe je het filmpje op YouTube kunt zetten. 

 

Voor wie: 

Je kunt meedoen als solist of als ensemble. Neem hierbij wel de Corona maatregelen in acht! 

Een ensemble valt onder de afdeling kamermuziek of onder de festival afdeling. (zie het 

schema onderaan deze brief) 

 

In het emailbericht naar secretaris@novam.net vermeld je: 

Naam en geboortedatum 

Adres 

Woonplaats 

Afdeling (zie het schema onderaan deze brief) 

Linkje van jouw YouTube film 

Titels en componisten van de stukken die je speelt 

Bladmuziek inscannen en als pdf meesturen in de bijlage 

 

 

 

 

https://novam.net/activiteiten/solisten-en-kamermuziek-concours/
mailto:secretaris@novam.net
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F9uTZBky9S0
mailto:secretaris@novam.net


Jury: 

Alle filmpjes worden bekeken door een onafhankelijke jury. Er zijn dit jaar geen prijzen, maar 

je maakt wel kans op een masterclass of concertprijs. Natuurlijk ontvangen alle deelnemers, 

net zoals de andere jaren, een persoonlijk juryrapport en een aandenken. 

Dit zal via de mail naar jou persoonlijk worden verzonden  en wordt niet openbaar gemaakt.  

Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd. 

 

Juryleden:  

Vincent van Amsterdam, Elke de Meester, Froukje Klinge, Ellen Zijm, Gertie Bruin en Jef de 

Haes. 

 

Juryrapport 

De jury zal letten op  muzikaliteit, techniek, voordracht en moeilijkheidsgraad van de 

gespeelde muziekstukken.  

Er zijn twee juryleden voor afdeling IV, jeugd, kamermuziek jeugd, kamermuziek A en festival 

klasse en drie juryleden voor de overige divisies (afdelingen). 

Let op dat je de maximale speelduur goed in acht neemt 

 

Afdeling leeftijd speelduur 

Afdeling Jeugd t/m    11    jaar 6 tot 8   minuten speeltijd 

Afdeling IV 12 en 13   jaar 6 tot  8  minuten speeltijd 

Afdeling III 14 t/m 16 jaar 6 tot  8   minuten speeltijd 

Afdeling II 17 t/m 19 jaar 6 tot 10  minuten speeltijd 

 

Vanaf de volgende afdelingen vervalt de leeftijdsindeling en is de repertoriumlijst bepalend voor de 

indeling (zie  website NOVAM) 

 

Afdeling speelduur 

Afdeling I, Ere- 10 tot 15 minuten speeltijd 

Superieur A en B 20 minuten speeltijd 

Kamermuziek Jeugd 10 minuten speeltijd 

Kamermuziek A, B en C 15 minuten speeltijd 

  

Niet leeftijd of repertoire gebonden  

Festival-, Lichte muziekafdeling 8 tot 10 minuten speeltijd 

 

 

Vragen: 

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op, via de mail: 

secretaris@novam.net 

 

We wensen iedereen veel plezier met de voorbereidingen! 

 

Namens de werkgroep Nationaal Accordeon Concours voor Solisten en Kamermuziek, 

Evert van Amsterdam, Robert Baas, Petra van Drieënhuizen, Marieke de Vries, Otine van Erp 

https://novam.net/activiteiten/solisten-en-kamermuziek-concours/


 

 

 

 

17e Nationaal Accordeon Concours voor Solisten & Kamermuziek      

Special Edition 2021 Online Festival 

 

There is still a lot of uncertainty about.b the development of the Coronavirus. As a result, no 

events can be organised in the Netherlands for the time being. Organizing nothing is not an 

option, so this year we opted for an Online Festival Edition.  

The festival department and light music department is accessible to all ages and every level. An 

invitation & a challenge for accordionists who want to fill in the time at home.  

How to participate: Register via the NOVAM website (participation is free)  

Send one YouTube link to your video before June 1, 2021  

Please note: Your link will be on the NOVAM's website and is therefore public 

 

What should the movie meet:  

1. You make a recording of your program at home  

2. You put the video on YouTube  

3. You send us the link via an email message to secretaris@novam.net  

Additional info needed:  

In this video you can explain step by step how to put the video on YouTube. For whom: You can 

participate as a soloist or as an ensemble. Take the Corona measures in this respect!  

An ensemble falls under the chamber music department or under the festival department. (see 

the diagram at the bottom of this letter) 

 In the email message to secretaris@novam.net, you mention:  

Name and date of birth  

Address Home  

Department (see diagram at the bottom of this letter)  

Link from your YouTube movie  

Titles and composers of the pieces you play  

Scan sheet music and send it as a PDF in the annex 

mailto:secretaris@novam.net


Jury: All videos are watched by an independent jury. There are no prizes this year, but you have a 

chance to win a masterclass or concert prize. Of course, all participants, like the other years, 

receive a personal jury report and a memento. This will be sent to you in person via email and will 

not be made public. There will be no correspondence about the results. 

 

Jury members: Vincent van Amsterdam, Elke de Meester, Froukje Klinge, Ellen Zijm, Gertie Bruin 

and Jef de Haes.  

Jury report  

The jury will pay attention to the musicality, technique, presentation and difficulty of the music 

pieces played. There are two judges for section IV, youth, chamber music youth, chamber music A 

and festival class and three judges for the other divisions (departments). Make sure you keep 

track of the maximum playing time 

Division age playing time  

Division Youth up to 11 years 6 to 8 minutes playing time  

Division IV 12 and 13 years 6 to 8 minutes play time  

Division III 14 to 16 years 6 to 8 minutes play time  

Division II 17 to 19 years 6 to 10 minutes play time  

From the following sections, the age classification will expire and the directory list will 

determine the classification (see novam website)  

Division Time Division I, Honorary 10 to 15 minutes of play time  

Superior A and B 20 minutes of playing time  

Chamber Music Youth 10 minutes play time  

Chamber music A, B and C 15 minutes play time  

Not age or repertoire bound  

Festival, Light music department 8 to 10 minutes play time  

Questions: If there are any questions or ambiguities, please contact us, via email: 

secretaris@novam.net 

 

mailto:secretaris@novam.net

