
 

 

Kruisbrink 65 Festival 
Muziekconcours voor amateurmusici en conservatoriumstudenten t/m 25 jaar 
 
Datum: 11 februari, aanvang 09:30 
Locatie: ArtEZ Conservatorium Zwolle, Aan de Stadsmuur 88, 8011 VD Zwolle 
 

Prijzen 
 
Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname en een beknopt jury rapport. 
Alle deelnemers hebben gratis toegang tot het lunchconcert op 11 februari 2023. 
 
Per categorie zijn er 3 prijzen en een publieksprijs te winnen! 
 
Categorie A. amateurmusici 
Categorie B. conservatoriumstudenten 
 
1. Masterclass van Annette Kruisbrink van 60 minuten/tas met cd’s, bladmuziek en gadgets t.w.v. € 100,- 

2. Masterclass van Annette Kruisbrink van 45 minuten/tas met cd’s, bladmuziek en gadgets t.w.v. € 75,- 

3. Masterclass van Annette Kruisbrink van 30 minuten/tas met cd’s, bladmuziek en gadgets t.w.v. € 50,- 

4. Publieksprijs (ntb) 

Concours reglementen 
 

- Amateurmusici en conservatoriumstudenten van elke nationaliteit /leeftijd t/m 25 jaar, kunnen 
deelnemen aan het concours. 

-   Het te spelen programma dient uitsluitend uit werk(en) van Annette Kruisbrink te bestaan. 

- Het programma mag niet langer dan 8 minuten duren. 

- Deelnemers dienen de tijdsduur in acht te nemen. 

- Het inschrijfgeld bedraagt voor solisten € 15, voor duo’s € 25, voor trio's €35 en voor ensembles 
bestaande uit 4 of meer personen €45. 

- Deelnemers die zich willen terugtrekken, dienen zo spoedig mogelijk de organisatie van het 
concours op de hoogte te stellen.  

- Het inschrijfgeld wordt om welke reden dan ook niet gerestitueerd. 

- De jury bestaat uit 5 professionele musici, afkomstig uit verschillende muzikale disciplines 

- De uitslag van de jury is definitief en onbetwistbaar. 

- Indien van toepassing: Je dient zelf te zorgen voor een begeleider (pianist/gitarist). 

- Meenemen: *1 copy van de compositie(s) die je speelt voor de jury. 
  * originele uitgave van de compositie(s) 
                        * Indien van toepassing muzieklessenaar, voetenbankje 

- De deadline voor inschrijving en betaling is 15 december 2022  

- Het indienen van het deelnameformulier betekent automatisch dat je akkoord gaat met de regels 
van het concours. 

 

Aanmelden 
Het deelnameformulier kan HIER worden gedownload. 
 
Bekijk de composities van Annette Kruisbrink op haar website:  www.annettekruisbrink.nl 
Of luister op YouTube: www.youtube.com/annettekruisbrink 
 
Download HIER een lijst met al haar composities. 
 
Alle werken zijn te bestellen bij betreffende uitgeverijen of via: a.kruisbrink@gmail.com  

https://muzinder.nl/images/kruisbrink65festival/kruisbrink65festival-deelnameformulier.pdf
http://www.annettekruisbrink.nl/
http://www.youtube.com/annettekruisbrink
http://www.annettekruisbrink.nl/styled-31/styled-3/
mailto:a.kruisbrink@gmail.com


 

 

 
Advies? 
Wil je graag advies of begeleiding bij je keuze van de stukken?  
Neem dan contact op met:  a.kruisbrink@gmail.com of bel 06-24591239 
 
Veel succes! 

Stichting Podiumkunst Muzinder 

mailto:a.kruisbrink@gmail.com

