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Juryen ved Unge Spiller Klassisk, MidtØst 2017 består af:

Rima Chacaturian
Pianist/kammermusik

Boris Kertsman
Trompetist

Palle Kjeldgaard
Fagskoleleder/violinist

- er en talentkonkurrence for dygtige unge klassiske 
musikere og ensembler i Region Midt.
 Unge spiller klassisk giver dig mulighed for at præsentere dig selv musikalsk overfor andre. 

Vi afvikler konkurrencen i en tryg og positiv atmosfære. Du vil møde andre, der spiller og vil kunne måle 
dig selv fagligt og komme hjem med selvtillid og en brugbar udtalelse fra vores dygtige jury. Sidst, men 
ikke mindst, vil du få en masse musikalske indtryk i fællesskabet med andre musikere.

Konkurrencen har mange vindere og ingen tabere. Alle deltagere får et bevis for deres deltagelse og 
præstation. Beviset kan have karakter af:  Bronze, Sølv eller Guld for den særligt fine præstation.

Deltagerne inddeles i tre kategorier:

Solister Gruppe A:  Solister 13-15 år. Du skal sammensætte et program på maksimum 5 minutter.

 Gruppe B:   Solister 16-20 år (sangere op til 22 år*).  Du skal sammensætte et program på
  maksimum 7 minutter.

Ensembler  Gruppe C:  10-20 år (duo til kvintet). I skal sammensætte et program på 
  maksimum 7 minutter, og som minimum spille én flerstemmig sats.

Unge Spiller Klassisk

Unge Spiller Klassisk, MidtØst finder sted på
Kulturskolen Skanderborg, lørdag den 11. november 2017

Unge Spiller Klassisk, MidtØst
Er for alle unge i Midt- og Østjylland, der dyrker klassisk musik.    
For at deltage skal man have spillet i mindst 2 år.
Er du studerende ved et musikkonservatorium, kan du ikke deltage i konkurrencen. 

Legater                                                                                                                               
Der uddelses legater til konkurrencen som støtte og opmuntring til videre karriere.                                               
Samlet sum til MidtØst konkurrencen er på kr. 10.000, som juryen fordeler. 

Finalen                                                                                                                                                      
Juryen udpeger op til 8 solister og 4 ensembler til finalen i Musikhuset Aarhus, 
søndag den 26. november fra kl. 13.00.

Tilmelding til
Unge Spiller Klassisk 2017

www.kulturskolenskanderborg.dk
Sidste frist for tilmelding er:
Fredag den 27. oktober kl. 12.00.
Herefter lukkes tilmeldingslinket.

Efter konkurrencen udvælges der et antal solister/ensembeler til at spille ved diplom og legatoverræk-
kelsen, som finder sted samme dag efter konkurrencen og når juryen har voteret.  Alle medvirkende 
skal være instillet på at medvirke ved koncerten/præmieoverrækkelsen, hvis de bliver spurgt. 
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