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49ste editie Belfius Classics 
 

161 kandidaten uit 84 academies 
 

96 finalisten waarvan 38 met een “Eerste Prijs” 
 

Sinds 1965 organiseert Belfius Bank 

jaarlijks een prestigieuze wedstrijd voor de 

leerlingen van de 197 academies voor 

muziek en woordkunsten uit alle hoeken 

van het land. Voor de 49 ste editie van 

Belfius Classics hebben zich dit jaar zo 

maar eventjes 161 kandidaten uit 84 

academies ingeschreven  
Concert 2013  

Bij de finale van de 49ste editie van Belfius Classics die plaatsvond van 12 tot 22 november werden 38 
“Eerste Prijzen” (ten minste 90/100) toegekend terwijl 58 kandidaten een “Tweede Prijs” (tussen 80/100 en 
90/100) behaalden. 

De laureaten die een ‘Eerste Prijs’ in de wacht slepen, mogen voor het voetlicht treden in de Koninklijke 
Muntschouwburg ter gelegenheid van de officiële proclamatie op zaterdag 8 maart 2014. Op die dag zullen 
zij een 30-tal recitals voorstellen aan het publiek dat vrij kan rondwandelen van het ene optreden naar het 
andere. De drie laureaten die de hoogste cijfers behaalden in de finale zullen elk een concerto spelen op 
het grote podium met het orkest Sturm & Klang onder leiding van Thomas Van Haeperen. 

Via deze wedstrijd wil Belfius Bank beloftevolle jongeren – die soms zeer jeugdig maar ook soms iets ouder 
zijn – een springplank naar een professionele loopbaan bieden. De laureaten van Belfius Classics genieten 
bovendien, tijdens hun hele carrière, de steun van de bank in het kader van concerten, recitals, festivals, 
stages, opnames enz. 

Sedert 1965 hebben vele generaties jeugdig talent deelgenomen aan Belfius Classics, en zijn daarna soms 
aan een internationale carrière begonnen in de grootste orkesten ter wereld (Wiener Philharmoniker, 
London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique  de Radio-France, Berliner Philharmoniker 
enz.) en/of hebben zich eveneens onderscheiden tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd.  

Fotoalbum van de finale Belfius Classics 2013 via  
http://www.flickr.com/photos/belfius/sets/72157638171492716/ 
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