
 
 

 
 

Geachte deelnemers, 
 
Via onze website kunnen jullie de planning voor de wedstrijd op zondag 16 mei terugvinden. 
Pianorepetities dienen persoonlijk ingepland te worden bij Nils Van Der Plancken, meer info hierover 
vinden jullie op www.antwerppc.be/planning . 
 
Vanwege de huidige situatie omtrent corona zijn volgende maatregelen van kracht gedurende de 
wedstrijd: 
 

• Elke deelnemer mag maximum 3 personen (leerkracht + 2 toeschouwers) meenemen in 
de zaal gedurende het optreden, uiteraard is alles ook live te volgen via onze 
livestream; 

• Elke deelnemer is verplicht om het gekozen wedstrijdprogramma uit te voeren op de 
instrumenten die ter beschikking worden gesteld door het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen, met uitzondering van cymbalen, bassdrum-pedaal en snaredrum; 

• De deelnemers mogen zich 30 minuten voor hun jury-optreden aanmelden in de witte 
foyer (3de verdiep nieuwe gebouw), hier krijgen ze een inspeellokaal toegewezen; 

• Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer men zich verplaatst in het 
gebouw, tijdens het uitvoeren van een werk mag de deelnemer zijn mondmasker 
afzetten. Let wel op dat je bij het verplaatsen tussen de verschillende werken het 
mondmasker weer opzet; 

• Er is voldoende alcoholgel voorzien in het gebouw, ontsmet je handen regelmatig, ook 
bij de ingang van de witte zaal is er alcoholgel aanwezig en moeten de deelnemers en 
toeschouwers hun handen ontsmetten bij het betreden van de zaal; 

• We vragen de deelnemers + toeschouwers om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten 
na het jury-optreden; 

• Voor de proclamatie dienen de deelnemers (zonder toeschouwers) van categorie A 
aanwezig te zijn om 14u25 aan de witte zaal. De deelnemers van categorie B worden 
verwacht om 20u25. De deelnemers worden 2m van elkaar geplaatst en houden hun 
mondmasker op gedurende de ganse proclamatie. Bij het aankondigen van de 
resultaten blijven de deelnemers op hun stoel zitten. Nadat alle resultaten zijn 
bekendgemaakt wordt elke deelnemer apart naar voor geroepen om zijn/haar prijs in 
ontvangst te nemen; 

• Respecteer de 1,5m afstand te allen tijde. 
 
De lijst met de beschikbare instrumenten gedurende de wedstrijd kunnen jullie terugvinden op de 
website. 

 
Verder wensen wij jullie nog een aangename voorbereiding en een leerrijke wedstrijddag op 16 mei 
2021! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het APC-team 
 
 


