DE YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE
STUDIEBEURSPROGRAMMA IN 2018/2019
In totaal zullen er 46 studiebeurzen in 33 landen worden toegekend aan fulltime studenten in
2018/2019. In 2018/2019 is de discipline voor de studiebeurs

TROMPET
Reglementen kunnen per land verschillen. Aanvragers dienen het aanvraagformulier in te vullen
achter op deze pagina en deze naar het betreffende contactadres te sturen, samen met een opname
van twee stukken.






Zorg dat u een cd of dvd waarop uw opnamen staan met het aanvraagformulier meestuurt.
De indeling van de opname moet .WAV of .MP3 zijn.
De kwaliteit van het geluid heeft geen invloed op de latere selectieprocedure.
De duur van de twee opgenomen stukken mag niet langer zijn dan 20 minuten per stuk
en de twee werken moeten elk een andere muziek/stijlperiode vertegenwoordigen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
NETHERLANDS / BELGIUM /
LUXEMBOURG
Yamaha Music Europe,
Branch Benelux
Vincent de Leur
Clarissenhof 5b
4133 AB Vianen
The Netherlands
Email: vincent.leur@music.yamaha.com

Meer informatie treft u ook aan op de YMFE-website op: http://scholarship.yamaha-europe.com

AANVRAAGFORMULIER
Naam:
a.u.b. hier een pasfoto
invoegen

Adres:

Telefoon:
Geboortedatum:
Emailadres / www:
jaar:

Instrument:

docent:

Studeert aan conservatorium:

Nationaliteit:

Taal:

Bevestiging van conservatorium
te ondertekenen door hoofd van de faculteit/ docent.
Ik bevestig hierbij dat,
fulltime student is aan

Plaats/datum, Handtekening

Audities
Zorg dat u een cd of dvd waarop uw opnamen staan met het aanvraagformulier meestuurt. De kwaliteit van het geluid
heeft geen invloed op de latere selectieprocedure. De duur van de twee opgenomen stukken mag niet langer zijn dan 20
minuten per stuk en de twee werken moeten elk een andere muziek/stijlperiode vertegenwoordigen. De indeling van de
opname moet .WAV of .MP3 zijn.
1. opname:

Componist:

Stuk / titel:

Duur:

Stuk / titel:

Duur:

2. opname:

Componist:

Gegevensbescherming: Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften van de AVG en de lokale
privacywetten. Nadere informatie vindt u op: http://music4.life/data_collection_nl

Datum / Handtekening
Datum/handtekening ouder/verzorger
(van toepassing, indien de ondertekenaar jonger is dan 18 jaar)

