REGLEMENT SOV YOUNG
1. SOV Young is een organisatie van Symfonieorkest Vlaanderen vzw i.s.m. met KASK
& Conservatorium / School of Arts Gent.
2. Elk academiejaar worden er 2 projecten georganiseerd.
Toelatingsvoorwaarden
3. Om toegelaten te worden tot het jeugdorkest SOV Young dien je je in te schrijven
voor een auditie. Er worden jaarlijks audities georganiseerd. Bij slagen wordt je
toegelaten tot de 2 projecten van SOV Young die doorgaan binnen eenzelfde
academiejaar. Je wordt gevraagd om de volgende zaken voor te bereiden:
a. Je speelt enkele orkesttrekken. De orkesttrekken per instrument worden
tijdig ter beschikking gesteld op onze website.
b. Je speelt 1 werk naar keuze, solo of met pianobegeleiding. Mail je partituur
naar jeugdorkest@symfonieorkest.be.
c. Indien je auditie doet voor de functie van concertmeester bestaat de auditie
uit de opgelegde orkesttrekken, een werk naar keuze én een gesprek.
Let op: Voordat je je inschrijft voor een auditie, is het belangrijk om weten dat er enkele
voorwaarden zijn om in te schrijven:
4. de kandidaten moeten tussen de 14 en 20 jaar zijn.
5. de kandidaten hebben het niveau DKO 4de graad. Ook conservatorium studenten
1ste bachelor worden toegelaten.
6. de kandidaten moeten beschikbaar zijn tijdens de opgegeven project-data.
Aansprakelijkheid
7. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan het materiaal en de
instrumenten die de deelnemer zelf meebrengt tijdens de projectweken. Het is
bijgevolg aangeraden om je instrument zelf te verzekeren.
8. Deelnemende muzikanten mogen het gebouw verlaten tijdens de projectweken.
Indien de minderjarige het gebouw niet zonder toestemming mag verlaten,
ontvangen we hiervan graag een attest ondertekend door de ouders.

Wederzijdse rechten en plichten
9. Partituren worden voor aanvang van de projectweek doorgestuurd en dienen
ingestudeerd te worden. We verwachten van je dat je je partij kent.
10. Concert kledij: tijdens concerten draag je als uitvoerder, in afspraak met de
dirigent, zwarte kledij en zwarte nette schoenen.
11. Symfonieorkest Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je
persoonsgegevens en dat je privacy als deelnemende muzikant wordt
gerespecteerd.
In onze privacyverklaring (www.symfonieorkest.be/privacyverklaring) lees je hoe
wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de
vigerende privacywetgeving en de Richtlijn 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR).
Gegevens worden bewaard zolang beide partijen interesse hebben in een
samenwerking. Je hebt op elk moment het recht om je gegevens in te kijken, aan
te passen, foutieve informatie recht te zetten en te laten verwijderen en je kan
vragen om de verwerking ervan te beperken of stop te zetten. Neem daarvoor
contact op met Symfonieorkest Vlaanderen vzw, Bijlokekaai 8 bus 8 - 9000 Gent
(jeugdorkest@symfonieorkest.be).
12. Tijdens de projecten worden foto’s en video opnames gemaakt. Foto's en video
opnames waarin je zou te zien zijn als deelnemende muzikant worden niet
gepubliceerd of uitgezonden zonder dat je hier de uitdrukkelijke goedkeuring voor
hebt gegeven.
Contact
Met al je vragen kan je terecht bij het SOV Young team:
jeugdorkest@symfonieorkest.be
+32 (0)492 220 752

