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Violist Nicolas Dupont lanceert PRE LUDE 

 
Samen met pianiste Olga Kirpicheva gaat hij op zoek naar drie korte composities voor viool 

en piano om het programma van hun cd te vervolledigen. 
 

PRE LUDE zoekt nieuwe composities voor viool en piano van maximaal drie minuten 

die als prelude kunnen dienen voor één van de volgende sonates: 
 

Claude Debussy – Sonate voor viool en piano in sol klein 
César Franck – Sonate voor viool en piano in la groot 

Francis Poulenc – Sonate voor viool en piano  
 
 

Verloop van de wedstrijd 
 
 

1) Indienen 
- Ten laatste 30 november 2020 om 23:59 
- Per e-mail naar: prelude.callforscores@gmail.com  

o Pdf-formaat met vermelding op de partituur van een titel alsook uw naam* 
o Bestandsnaam:  

NAAM Voornaam – Prelude Debussy of Prelude Franck of Prelude Poulenc 
o Een beknopte beschrijving van het werk en een korte biografie 
o Een audio-simulatie (mp3) toevoegen is optioneel 

- Kunnen zich inschrijven: alle studenten van de Belgische en Franse conservatoria**, 
ongeacht hun leeftijd 

 
Er zijn geen inschrijvingskosten. Enkel volledige applicaties zullen beoordeeld worden. 
 

*Met het insturen van uw partituur, geeft u -indien geselecteerd- het exclusieve uitvoeringsrecht aan het duo tot en met 
het seizoen 2021-2022 
 
**Compositiestudenten die ingeschreven zijn voor het academiejaar 2020-2021 of die hun diploma ontvingen na 
01/01/2016 

 

2) Wedstrijd 
- Het duo zal tussen zes en twaalf werken selecteren 
- Het duo voert deze selectie uit gedurende een finale-concert (januari 2021) 
- De professionele jury bestaat uit muzikanten, toonaangevende componisten en 

afgevaardigden van radiohuizen alsook het label; deze jury bepaalt dan de drie winnaars 

 
3) Prijzen 
- De drie winnaars ontvangen elk € 500 
- De drie winnende composities worden voor Etcetera Records opgenomen naast muziek van 

F. Poulenc, C. Debussy en C. Franck 
- Het duo zal de drie winnende composities integreren in hun programma voor het seizoen 

2021-2022 
 
 

Deze wedstrijd geniet de steun van VOCATIO, de Nationale Loterij en haar spelers en INSPIRATUM (A. Vervoordt Foundation) 
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