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PERSBERICHT
Start audities Belfius Classics 2014
De Academie Voeren-Riemst organiseert tussen 25 en 30 september 2014 de
selectieproeven voor de befaamde Belfius Classics wedstrijd. Van jazz tot
kamermuziek, van piano over gitaar tot koperblazers en zang of voordracht. De beste
leerlingen van de academies voor muziek en woordkunst in de verschillende
disciplines ontmoeten elkaar in deze prestigieuze wedstrijd.
De Academie Voeren-Riemst houdt selectieproeven op donderdag 25 september om 19.00
u. voor kamermuziek, op zaterdag 27 september om 15.00 u. voor koperblazers, op zondag
28 september om 14.00 u. voor houtblazers en op dinsdag 30 september om 19.00 u. voor
zang. De audities vinden plaats in het auditorium van de Academie in de Kloosterstraat 19, in
's Gravenvoeren.
Marina Pauly, schepen van Cultuur: "Als muzikaalste gemeente van Vlaanderen vinden wij
het belangrijk om deze wedstrijd mee te ondersteunen. Het is voor ons een kans om de
kwaliteit van het onderwijs van onze academie voor muziek en toneel in de schijnwerpers te
plaatsen en kansen te geven aan beloftevolle talenten. Wij wensen hen dan ook heel veel
succes tijdens deze audities!"
Sinds 1968 organiseert de Belfius Bank jaarlijks deze prestigieuze wedstrijd voor de
leerlingen van de 197 academies voor muziek en woordkunsten in België.
Conrad Onclin, directeur Academie Voeren-Riemst: "In net geen halve eeuw telt deze
wedstrijd niet minder van 2.896 laureaten, van wie sommigen een internationale carrière
hebben uitgebouwd in de grootste orkesten ter wereld. Ook Robert Groslot en de broers
Kolacny waren ooit laureaat. Heel wat winnaars hebben zich nadien ook onderscheiden op
de Koningin Elisabethwedstrijd. ”
-Einde persbericht -
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