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1. BESCHRIJVING PROJECT 

A. Korte beschrijving

CONCOURIOSO  is  een  muziekconcours  voor  Oost-Vlaams  aanstormend  talent.  In  2015  ging 
Curieus  Oost-Vlaanderen hier voor het eerst naar op zoek. Er schreven zich dat jaar 119 Oost-
Vlaamse groepen in via vi.be. In 2016 steeg dat aantal naar 136. Het bewijs dat muziekgroepen nog 
steeds hopeloos op zoek zijn naar speelkansen. In 2017 gaan we dus - door het succes van eerdere 
edities - voor een derde editie. 

CONCOURIOSO  is  nieuwsgierig  naar  zowel  jonge  als  oude  muzikanten  uit  verschillende 
muziekgenres en -origines (van pop, rock, blues, jazz, brassband, singer-songwriter, rap, reggae, 
indie, etc.). CONCOURIOSO is er voor iedereen! We hebben slechts één afbakening: de band moet 
afkomstig zijn uit Oost-Vlaanderen en mag nog geen platencontract noch manager hebben. Zo won 
in 2015 een experimentele junkjazz band: Skordtura Junkjazz Ensemble, en in 2016 een singer-
songwriter/jazz-pop band: Marta Rosa. 

Curieus wil een podium bieden aan Oost-Vlaamse muziekgroepen, want we zijn nieuwsgierig naar 
het muzikaal talent dat in Oost-Vlaanderen leeft. In deze moeilijke tijden is het extra belangrijk om 
dat talent op te zoeken en hen een steuntje in de rug te geven.  Curieus wil lokale helden inspireren 
en  motiveren.  En  dit  in  verschillende  disciplines.  Curieus  Oost-Vlaanderen  wil  haar  steentje 
bijdragen om aanstormend talent te ondersteunen. 

Curieus  organiseert  al  jaren  VOLTA in  de  Gentse  Vooruit.  Daar  zetten  we  grote  Belgische 
muzikanten op een podium. Sinds 2015 laten we ook lokaal aanstormend talent proeven van de 
concertzaal. De winnaar van CONCOURIOSO mocht VOLTA- Nacht van de Toekomst in 2016 
openen in het voorprogramma van Raketkanon, Stadt en Elephant. Ook in 2017 opent de winnaar 
de concertzaal, in het voorprogramma van Het Zesde Metaal en Warhaus (www.voltaxl.be). 

We werken samen met vi.be. Via dit forum kunnen alle geïnteresseerde bands zich inschrijven. De 
selectie gebeurt op basis van  3 nummers  waarvan  max. 1 cover. De wedstrijd wordt 22 januari  
2016 gelanceerd. Vanaf dan trekken onze vrijwilligers op pad om het concours bij een zo breed 
mogelijk publiek bekend te maken. 

CONCOURIOSO is een organisatie van Curieus Oost-Vlaanderen i.s.m. Trefpunt vzw, Urgent.fm, 
Studio Boma en Poppunt. 

Meer info op www.concourioso.be en www.facebook.com/concourioso 

B. Finale - 24 maart 2017

Uit alle inzendingen worden vijf bands geselecteerd die op 24 maart 2017 het beste van zichzelf 
mogen geven in de concertzaal van Trefpunt. Een professionele jury, bestaande uit mensen uit de 
muziekwereld, kiest een winnaar. 

Juryleden:

- Geert De Waegeneer (Studio Boma) 

- Charlotte Van der Goten (V2 Records)

http://vi.be
http://www.voltaxl.be
http://vi.be/
http://www.concourioso.be
http://www.facebook.com/concourioso


- Lode Pauwels (De Zwerver)

- Ilja Bracke (Trefpunt)

- Eefje De Visser

De finale start  om 20.00.  Alle groepjes krijgen 15 minuten de tijd om de professionele jury te 
overtuigen. Om 23.30 zit de jury samen om een winnaar en de tweede plaats te kiezen. 

C. Prijzen

1. Optreden op Volta - 30 april 2017 - Gentse Vooruit. www.voltaxl.be 

De winnaar van CONCOURIOSO mag optreden in de concertzaal van de Vooruit. Reeds 9 jaar 
organiseert Curieus een groot cultureel evenement in de Gentse Vooruit. Je kan er die avond terecht 
voor muziek, videokunst, een babbel, party, theater, stand-upcomedy,… In 2015 floreerde winnaar 
van  CONCOURIOSO,  Skordatura  Punkjazz  Ensemble,  in  het  voorprogramma  van  Admiral 
Freebee, Blaudzun en Hydrogen Sea. In 2016 opende Marta Rosa de concertzaal van de Vooruit in 
het  voorprogramma van Gentse knallers Raketkanon, Stadt  en Elephant.  Ook in 2017 krijgt  de 
winnaar de kans om VOLTA - Nacht van de Toekomst te openen in het voorprogramma van o.a. Het 
Zesde Metaal en Warhaus. 

2. Twee dagen opnametijd in Studio Boma, Gent.

Naast podiumkansen krijgt  de winnaar ook twee dagen opnametijd cadeau in de Gentse Studio 
Boma.  Studio  Boma  ontstond  in  2012  uit  een  coproductie  van  geluidstechnici  en  muzikant-
producers. Hun prioriteit ligt niet enkel bij het verzorgen van een technisch-kwalitatieve opname, 
maar  ook  bij  de  muziek  zelf.  Studio  Boma  is  van  mening  dat  ‘wat’ opgenomen  wordt,  even 
doorslaggevend is voor het eindresultaat dan ‘hoe’ het wordt opgenomen. 

3.  Optreden - Opening zesde seizoen LIVEMUZIEK@ALIJN - 28 september 2017 - Huis van 
Alijn, Gent. De Vrienden van het Huis van Alijn organiseren elke laatste donderdag van de maand 
een intiem avondconcert  op de museumzolder.  Iedereen is  welkom en de toegang is  gratis.  De 
winnaar van CONCOURIOSO mag het vijfde seizoen openen. Een erg interessante speelkans. De 
winnaar speelt een uur op de zolder van Pierke. Het publiek zit en is gedurende het hele concert stil. 
Het gaat echt om de muziek. Een uitzonderlijke kans dus voor pril  talent.  Zowel Belgische als 
buitenlandse groepen traden hier reeds op. De winnaars krijgen hier ook een vergoeding voor. 

4.  Media: Een livesessie op Urgent.fm

Op een podium, op cd én op de radio. De winnaar mag een live-sessie spelen op Urgent.fm. 

http://www.voltaxl.be


D. Deelname voorwaarden

• CONCOURIOSO staat open voor alle leeftijden.
• CONCOURIOSO staat open voor alle muziekstijlen, op voorwaarde dat dit allemaal LIVE 

ACTS zijn. 
• De meerderheid van de groepsleden is gehuisvest in Oost-Vlaanderen. Dit is een Oost-

Vlaams concours en zal dus gecontroleerd worden!
• Bands mogen geen finalist geweest zijn van de vorige edities. 
• De selectie gebeurt op basis van 3 nummers waarvan max. 1 cover.
• Inschrijven moet gebeuren voor 3 maart 2016.
• De  deelnemende  muzikant  of  groep  mag  nog  geen  platencontract  hebben  en  mag  niet 

vertegenwoordigd worden door boekingsagent en/of manager. De groep mag enkel een EP-, 
single- of albumrelease hebben als dit in eigen beheer uitgebracht is.

• Uitgesloten voor inschrijving zijn dj’s die enkel nummers draaien van andere artiesten.
• De persoonlijke gegevens van deelnemers mogen door de organisator gebruikt worden maar 

worden in geen geval doorgegeven aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de 
deelnemer.

• De organisator heeft het recht om de geleverde informatie te gebruiken voor publicitaire 
doeleinden.  Elke  deelnemer  die  geselecteerd  wordt  voor  het  concours  zal  gepresenteerd 
worden op de website.

• De demojury, samengesteld uit professionele muzikanten en mensen uit de muziekbusiness, 
kiest  uit  alle  inzendingen vijf  laureaten.  De geselecteerden zullen 16 maart  2017 op de 
hoogte gebracht worden. Er wordt niet gecorrespondeerd met de deelnemers over de jury 
of haar beslissingen.

• De geselecteerde groepen spelen live op vrijdag 24 maart 2017 vanaf 20 uur in de 
concertzaal van Trefpunt. De set bestaat uit drie nummers waarvan maximaal één cover. 
Het geheel van de set overschrijdt de 15 minuten niet.

• Nadat de vijf groepen hun set gespeeld hebben, trekt de jury zich terug voor overleg waarna 
ze meteen de winnaar bekend maken. 

• Er wordt de winnaar verondersteld het gewonnen optreden op 30 april op VOLTA uit te 
voeren.   Dit  optreden  moet  tussen  30  en  45  minuten  duren  en  ongeveer  zes  nummers 
bevatten. Ook het optreden tijdens LIVEMUZIEK@ALIJN op 28 september 2017 wordt 
verondersteld uitgevoerd te worden. 

• De jury wordt samengesteld door de organisatie maar opereert volledig zelfstandig. Ze zal 
bestaan  uit  professionele  muzikanten  en  mensen  uit  de  muziekbusiness.  Er  wordt  niet 
gecorrespondeerd met de deelnemers over de jury of haar beslissingen. De jury zal achteraf 
bekend gemaakt worden op de website. 

E. PLANNING

- 2 februari 2017: lancering wedstrijd, start promo

- 3 maart 2017: deadline voor bands om in te schrijven

- 24 maart 2017: finale in Concertzaal van Trefpunt, Gent

- 30 april 2017: VOLTA - Nacht van de Toekomst in Vooruit, Gent



2. PARTNERS 

Organisatie: Curieus Oost-Vlaanderen 

Curieus is een netwerk van vrijwilligers en ambassadeurs in Vlaanderen en 
Brussel dat cultuur inzet voor een fijnere samenleving. Je kent ons van het 
Festival van de Gelijkheid, VOLTA - Nacht van de Toekomst, BelBos, 
Samen(k)leven, Koer de France: den Tour op de koer, ... 

www.curieus.be  

A. Samenwerking 

 

 

B. Sponsoring 

 

3. CONTACT

Alle praktische info is te vinden op www.concourioso.be 
Inschrijven via vi.be VOOR 22 februari 2016! 

Meer info over CONCOURIOSO? 
Charlotte Lootens 

Provinciaal coördinator Curieus Oost-Vlaanderen 

charlotte.lootens@curieus.be 

09 265 79 43 - 0498 38 73 09  
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