Wedstrijd “Thomas speelt het hard”
1.

Format
Thomas Vanderveken wil een droom waar maken. Als conservatoriumstudent besliste hij destijds om zijn opleiding te
stoppen en een carrière in de media te starten. Maar er is iets gebleven van de passie om met een orkest te spelen. Nu
wil hij zijn droom realiseren.
In het najaar van 2017 maakt Thomas voor Canvas een televisiereeks over klassieke muziek. Speciaal daarvoor daagt hij
zichzelf uit om een aartsmoeilijke pianopartituur in te studeren: het pianoconcerto van Edvard Grieg. Op 7 december
2017 zal hij het concerto tijdens een publiek concert uitvoeren met het Brussels Philharmonic.
Maar er is meer. Thomas zoekt muzikanten die eenzelfde uitdaging willen aangaan, want er is die 7 de december in Gent
nog een plaats vacant op het podium. Thomas is op zoek naar iemand, een ‘partner in crime’, die een jaar lang keihard
wil studeren op een compositie uit het klassieke repertoire en op 7 december 2017 met hem en de Brussels Philharmonic
het podium wil delen.
Voel je je aangesproken, kies een instrument en een partituur die je uitdaagt en je over een jaar helemaal in de vingers
wil hebben. Tijdens het jaar deel je je vorderingen en maak je enkele korte filmpjes waarin je toont hoe ver je staat. Die
video deel je dan op een speciaal voor dit project ontworpen online platform.
Uit alle inzendingen selecteert Thomas, geassisteerd door een professionele jury midden september 2017 tien
kandidaten. Zij krijgen op 28 oktober 2017 een publiek optreden tijdens Klara’s ‘Iedereen Klassiek’ in Brugge. Een nieuwe
professionele jury met onder andere Thomas Vanderveken en Eliane Rodrigues zal hier beslissen wie op 7 december 2017
met Thomas het podium in Gent op gaat.

2. Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan deelnemen aan deze wedstrijd, met uitzondering van:
personeelsleden en medewerkers van VRT en VAR en hun directe familieleden tot in de eerste graad
personen die afstudeerden of op dit moment een professionele opleiding volgen in het hoger kunstonderwijs.
VRT richt een warme oproep speciaal aan de leerlingen van het DKO muziek, klassieke studierichting, om zich in te
schrijven.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen als zij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van hun ouder
of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat VRT ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van
zijn/haar ouders/voogd.
3. Wedstrijdverloop en prijzen
Van 9 januari 2017 tot 28 oktober 2017 studeren de deelnemers een nieuw werk.
Deelnemers schrijven zich in uiterlijk op 5 maart 2017 om middernacht op www.speelhethard.be, het online platform dat
speciaal voor deze wedstrijd werd gemaakt. Deelnemers maken er een profiel aan, stellen zich voor en posten
audiovisueel materiaal dat het studieproces weergeeft.
Uit het beeldmateriaal moet blijken dat de deelnemer zichzelf uitdaagt met de moeilijkheidsgraad van de partituur en
doorheen het jaar merkbare progressie maakt. Deelnemers delen die progressie via www.speelhethard.be op sociale
media en worden langs die weg gevolgd door Canvas.
De technische vaardigheid van de uitvoerder is niet het enige criterium. Het studieproces en de progressie van de
deelnemer is even belangrijk. Deelnemers worden ook beoordeeld op hun communicatievaardigheid, uitstraling,
presence, persoonlijkheid en originaliteit.
Inschrijven voor deelname kan van 9 januari 2017 tot en met 5 maart 2017. We willen graag maandelijks één nieuwe
video zien die de vorderingen toont. Midden september kiest Canvas 10 winnaars die zich op 28 oktober 2017
presenteren voor een publiek tijdens ‘Iedereen Klassiek’ in het Concertgebouw in Brugge. Een jury, met

vertegenwoordiging van Canvas, DKO, Klara, Brussels Philharmonic en de Bijloke kiest op 28 oktober 2017 één winnaar
die op 7 december 2017 zal musiceren tijdens het slotconcert van Thomas Vanderveken met het Brussels Philharmonic.
De winnaar zal dus de unieke mogelijkheid krijgen om te musiceren met het Brussels Philharmonic. Hij of zij kan ook
opteren om solo, in kamermuziekverband, met kamerorkest (met leden van het Brussels Philharmonic) of met
pianobegeleiding te musiceren.
4. Algemene bepalingen
4.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verbindt de deelnemer zich tot volledige aanvaarding van huidig reglement en
erkent hij/zij elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen. De bepalingen van dit bijzonder
wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van het algemene VRT-wedstrijdreglement.
Daarnaast verleent de deelnemer aan VRT de toestemming om de creatieve inbreng (en de –eventueel bewerkteopname daarvan) en zijn/haar deelname aan de wedstrijd, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is en
zonder enige beperking in tijd en ruimte:
-

te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van VRT en andere online kanalen;
te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het even welke technische wijze,
lineair of niet lineair uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke
dragen dan ook en deze te (laten) distribueren.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en
vrijwaart VRT tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn inbreng. Voor zoveel als nodig verklaart de
deelnemer hierbij afstand te doen van alle mogelijke rechten met betrekking tot de uitzending of het gebruik van de
beelden die van hem/haar gemaakt werden.
VRT is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk
ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
4.2. De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en
bindend is.
De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor:
De wedstrijd uit te stellen, in te korten, in te trekken, stil te leggen;
Het wedstrijdreglement te wijzigen of aan de spelformule te sleutelen.
4.3. In geval van niet naleven van regels, misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het
recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
4.4. De persoonsgegevens die de deelnemers aan de organisatoren mededelen in het kader van hun deelname aan de
wedstrijd:
zullen worden verwerkt in overeenstemming met het algemeen privacy beleid van de VRT (te vinden op
http://www.vrt.be/privacy-beleid);
kunnen door de organisatoren worden aangewend voor intern gebruik en/of voor direct marketing;
zullen worden bewaard.
Door de deelname aan de wedstrijd, geeft de deelnemer aan VRT uitdrukkelijk de toestemming om zijn persoonsgegevens
te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. De deelnemers hebben wel recht op inzage en correctie van de
persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering
ervan te vragen.
Brussel, 9 januari 2017

