
 
 
 
 

 

 

Mere ny musik  
Musikskolerne og Dansk Musiker Forbund ”DMF” i Region Midtjylland sætter fokus på sammenspil og 

kreativitet i ungekulturen. Med Musikskolernes Band Event DMF M8 ”mate” skal det være mere attraktivt 

at spille sammen og skrive ny musik. Musikskolernes Band Event DMF M8 har været gennemført i 2017 og 

2018 med meget stor succes – 2019 står for døren, vi ta’r en tur mere og håber du vil være med. 

 

Lokalt 
Musikskolerne afholder lokale musikkonkurrencer og der findes ét vinderband, anden- og tredjepladsen  

noteres til eventuelt wild card; der kan også udpeges ét vinderband. De medvirkende bands spiller mindst 

ét originalværk. Kopinumre indgår ikke i bedømmelsen. Den lokale DMF-afdeling stiller sig gerne til 

rådighed i dommerpanelet. Vindende bands skal indmeldes til Tejs Dragheim senest d. 8. februar 2019. 

Lykkes det ikke at finde et vinderband, kan pladsen overdrages til et andet band fra en anden musikskole. 

 

Workshop i Vest 

Lørdag d. 9. marts 2019 afholdes workshopdag 

for semifinalebands på Ikast-Brande Musikskole. 

Sammen med professionelle 

musikere/sangskrivere arbejdes der med 

deltagernes egen musik. 

 
Semifinale i Vest 

Onsdag d. 3. april 2019 afholdes semifinale på 

spillestedet Paletten i Viborg. 

Ved semifinalen i Vest findes tre bands, der går 

videre til finalen på Train i Aarhus. 

 

 

Workshop i Øst 
Lørdag d. 2. marts 2019 afholdes workshopdag 

for semifinalebands på *DKS i Silkeborg. 

Sammen med professionelle 

musikere/sangskrivere arbejdes der med 

deltagernes egen musik. 
 
Semifinale i Øst 
Torsdag d. 21. marts 2019 afholdes semifinale 

på spillestedet Radar.  

Ved semifinalen i Øst findes fem bands, der går 

videre til finalen på Train i Aarhus.

 
Branchedag 

Søndag d. 7. april 2019 kl. 11-17. En netværksdag, hvor de otte finalebands møder oplægsholdere fra 

musikbranchen og der vil også være et indspark fra en af de gode kantspillere; der kan sætte dit band op, 

så I er klar til finalen på TRAIN. Yderligere info følger. 

 
Finalen 

Søndag d. 5. maj 2019 afholdes der, i forbindelse med SPOT festivalen, finale på TRAIN i Aarhus. 
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Musik, dommere, kriterier og registrering 

Ved finalen skal hvert band spille max tre numre med en samlet varighed på max 15 min., alle tre numre 

skal være originalværker. Der sammensættes et dommerpanel bestående af repræsentanter fra musiklivet 

og fra Dansk Musiker Forbund. Præstationerne bedømmes ud fra følgende kriterier:  

a. sound    b. melodi   c. performance   d. udtryk. 

 



 
 
 

 

 

 

Præmie og regler 

Ved finalen konkurreres om én præmie på 20.000,00 kr. til bandkassen hos det vindende band. Cvr-nr./cpr-

nr. oplyses før udbetaling. For deltagelse må bandets besætning have en max gennemsnitsalder på 20 år 

søndag d. 5. maj 2019. Legitimation skal kunne fremvises. Der spilles på tilstillet baggear. 
 

Generelt 

Musikskolerne informerer skoler, uddannelsesinstitutioner, øvelokalekomplekser og andre relevante 

parter om Musikskolernes Band Event DMF M8. De deltagende musikskoler er ansvarlige for 

konkurrencedeltagerne og at præmisserne for deltagelse i finalerne overholdes. Dansk Musiker Forbund 

omtales i materialet vedrørende lokalfinaler, semifinaler og finalen i Musikskolernes Band Event DMF M8 

og ovnstående/vedhæftede logo benyttes. 
 
 
 
 

Projektledelse i Vest 

Musikskolerne   Simon Lindegaard 20211694 silin@ikast-brande.dk 

Dansk Musiker Forbund  Nils-Anker Margon 26364361 namargon@gmail.com 
 

Projektledelse i Øst 

Musikskolerne   Tejs Dragheim  60178620 tejsd.l@gmail.com 

Dansk Musiker Forbund Kim Schulz Jensen 20204646 kim.schulz@jensen.mail.dk 
 

Adresser 

Paletten   Vesterbrogade 10 8800 Viborg 

Ikast-Brande Musikskole Strøget 47  7430 Ikast 

Den Kreative Skole (*DKS) Bindslevs Plads 7 8600 Silkeborg 

 

Radar    Skovgaards Gade 3  8000 Aarhus C 

Train    Toldbodgade 6  8000 Aarhus C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bedste hilsner 

Tejs Dragheim og Kim Schulz Jensen 


