
WEDSTRIJDREGLEMENT PRIJS  RENÉ ARONS 

1. Omschrijving 
De ‘Prijs René Arons’ is in het leven geroepen door de docenten Praktische Harmonie & 
Improvisatie van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (AP Hogeschool), als 
hulde aan hun overleden collega René Arons (1950-2011). 
Doelstelling is het stimuleren bij jonge musici van improvisatie in de breedst mogelijke zin. 

2. Organisatoren 
Dit initiatief wordt ondersteund door het KCA. De concrete uitwerking is in handen van de 
docenten Praktische Harmonie & Improvisatie. Eindverantwoordelijke is Yves Senden. 

3. Datum en locatie 
De wedstrijd ‘Prijs René Arons 2019’ gaat door op vrijdag 01 en zaterdag 02 februari 2019 
in de Witte Zaal van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 

4. Toelatingsvoorwaarden 
De wedstrijd wordt opengesteld voor elke musicus (amateur, student, professioneel die op 1 
februari 2019 de leeftijd van 30 jaar niet bereikt heeft. Er geldt geen restrictie inzake 
nationaliteit. 
Het staat de deelnemer vrij om solo te spelen of in ensemblevorm. 
De bezetting is vrij, met deze beperking dat ze hoe dan ook akoestisch is. Volgende 
uitzonderingen zijn toegestaan: 

- het bijkomend gebruik van ondersteunende live electronics; 
- een eventuele versterking van een zacht akoestisch instrument (bv. gitaar) binnen 

een ensemble; de kandidaat zorgt zelf voor de nodige apparatuur; 
- een instrument dat enkel via elektronische apparatuur kan klinken: bv. 

martenotgolven. 

5. Preselectie 
Geïnteresseerden bezorgen de organisatie het volgende, (in het geval van duo en ensemble: 
voor élke deelnemende musicus): 

- naam; 
- geboortedatum; 
- e-mailadres; 
- telefoonnummer; 
- een curriculum vitae; 
- een niet-bewerkte video van een groepsimprovisatie (maximale lengte: 10 minuten; 

bestandsgrootte: kleiner dan 2 GB); 
Deze gegevens worden digitaal bezorgd aan yves.senden@ap.be ten laatste op 15 oktober 
2018. De video wordt aangeleverd via wetransfer.com. 
De jury zal een keuze maken uit de inzendingen. Ten laatste op 31 oktober 2018 worden de 
kandidaten op de hoogte gebracht. 
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd zich definitief in te schrijven. 

6. Definitieve inschrijving 
Elke kandidaat die geselecteerd werd uit de preselectie wordt verzocht zich in te schrijven 
voor 15 november 2018. 



De inschrijvingsgelden bedragen: 
- 25,00 euro voor een solist; 
- 50,00 euro voor een duet; 
- 75,00 euro voor trio en grotere ensembles. 

Dit bedrag moet ten laatste op 15 november 2018 gestort worden op BE53 9733 4998 7653 
met de vermelding van de naam van de kandidaat en de mededeling “Arons 2019”. 

7. Concreet verloop van de rondes 
Op vrijdag 1 februari (namiddag, avond) en zaterdag 2 februari (ochtend, namiddag) 2019 
gaan de selectierondes door. 
Elke deelnemer (solo of ensemble) speelt twee improvisaties. 

7.1.  RONDE 1:  IMPROVISATIE OP BASIS VAN EEN ZELFGEKOZEN INVALSHOEK 

De stijl is volledig zelf te bepalen: vrij, atonaal, modaal, tonaal (in strikte of in ruime zin, 
van barok tot bebop, van romantisch tot reggae), etc. 
Maximale duur: 7 minuten. 
De jury eigent zich het recht toe de improvisatie te onderbreken bij overschrijding van de 
duur. 

7.2.  RONDE 2:  IMPROVISATIE OP BASIS VAN EEN OPGELEGD THEMA 

Dit thema kan gedurende een beperkte tijd (15 minuten voor een solist, 30 minuten voor 
een ensemble) worden voorbereid, in een afzonderlijke ruimte. 
Maximale duur: 7 minuten. 
De jury eigent zich het recht toe de improvisatie te onderbreken bij overschrijding van de 
duur. 

8. Finale – slotconcert – prijsuitreiking 
Op zaterdagavond 2 februari 2019, 19.00 uur, spelen de finalisten het slotconcert. 
Het concreet verloop is als volgt: 

- bekendmaking van de finalisten; 
- slotimprovisaties door de finalisten; 
- hulde aan René Arons, met medewerking van Eliane Rodrigues; 
- toekenning van de diverse prijzen en prijsgelden 
- toekenning van de René Aronskelk-trofee 

9. Jurysamenstelling 
De jury is samengesteld als volgt: 

- Yves Senden (voorzitter – Koninklijk Conservatorium Antwerpen); 
- Christoph Baumann (Hochschule Luzern); 
- Paul Dinneweth (Koninklijk Conservatorium Antwerpen); 
- Frank Liebscher (Musikhochschule Leipzig); 
- Bert Mooiman (Koninklijk Conservatorium Den Haag); 
- Anne-Liis Poll (Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia). 



10. Prijzen 
10.1.  DE ARONSKELK-PRIJS 

Deze prijs, een beeld in de vorm van een aronskelk, wordt toegekend aan de deelnemer 
(solo of ensemble) waarvan de prestatie door de jury als de meest authentieke, veelzijdige 
en creatieve wordt ervaren over de gehele lijn. 
De prijs wordt ter beschikking gesteld door mevrouw Karin Arons, weduwe van René 
Arons. 
Deze prijs is een wisseltrofee: bij elke editie van de ‘Prijs René Arons’ gaat ze over van de 
laatste winnaar naar de volgende winnaar. 

10.2.  GELDPRIJZEN 

Naast de Aronskelk-prijs kunnen volgende geldprijzen (elk ter waarde van minimum 300 
euro) worden uitgereikt: 

- prijs voor de beste strikt tonale improvisatie; 
- prijs voor de beste vrije improvisatie; 
- prijs voor de beste improvisatie op basis van het opgelegde thema; 
- prijs voor de beste solo-improvisatie; 
- publieksprijs; 
- jokerprijs. 

De jury eigent zich het recht toe een prijs niet toe te kennen. 

10.3.  BETWISTING 

Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. 
 


