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Karljohansvern · Horten
23.–24. oktober 2021
* * * * *

ARRANGERES FOR TIENDE GANG!

Konkurranse for unge
musikere, sangere og ensembler
www.midgardkonkurransen.no

* * * * *

MID GARDKONKURRANSEN 2021
Midgardkonkurransen er for unge musikere fra hele Norge i alderen
8 til 25 år. Konkurransen er åpen for sangere, strykere, pianister og
ensembler. Ensembleklassen er åpen for alle akustiske instrumentalister.
2011

2021

* * * * * 10 ÅR * * * * *

Konkurransen arrangeres for tiende

ryene i konkurransen består av landets

gang i flotte rammer på ærverdige

fremste musikere og kulturpersonlig-

Karljohansvern i Horten.

heter.

Arrangementet har blitt en etablert
konkurranse og svært ettertraktet

KLASSEINNDELINGER

konsertarena for barn og ungdom
som utøver klassisk musikk.

INSTRUMENTALISTER

Vinnerne får pengepremier samt

Klasse 1: 8–11 år (født 2010 – 2013).

tilbud om konsertoppdrag hos våre

Klasse 2: 12–15 år (født 2006 – 2009).

samarbeidspartnere. Alle deltagerne

Klasse 3: 16–19 år (født 2002 – 2005).

i konkurransen får også en skriftlig
tilbakemelding fra jury. Konkurransen

Det er en stor glede for oss å kunne

er en flott møteplass der unge musikere

fortsette det nystartede samarbeidet

treffer jevnaldrende til inspirasjon,

mellom unge utøvere og unge kompo-

faglig utvikling og sosialt samvær. Ju-

nister. I 2021 skal det skrives et stykke

for solo fiolin eller cello, dette stykket

klassiske instrumentalister (strykere,

KONTAKTINFORMASJON

vil bli obligatorisk verk i de eldste

blåsere, gitarister, pianister) og sangere.

Kunstnerisk leder: Cellist og pedagog

klassene.

Det skal ikke være mer enn 9 samspil-

Dag Øystein F. Berger tlf. 906 97 817

lende og alle instrumentene skal være

Administrativ leder: Bjarne Herbjørnrød,

akustiske.

tlf. 476 21 601

SANGERE

post@midgardkonkurransen.no

Klasse 1: 12–15 år (født 2006 – 2009).
Klasse 2: 16–19 år (født 2002 – 2005).

AKKOMPAGNATØR

Konto 7159 05 45060 · Horten

Klasse 3: 20–23 år (født 1998 – 2001).

Midgardkonkurransen har ypperlige

kommune/kulturskolen, mrk 102321

akkompagnatører til disposisjon for de

Midgardkonkurransen. Du kan også

ENSEMBLE

som ønsker det (kun solistklassene).

henvende deg i kontaktskjemaet på

Klasse 1: Gjennomsnittsalder maks 17

Alle får en kort prøve med pianist i

www.midgardkonkurransen.no

år. (Yngste alder på deltaker kan ikke

forkant av fremførelsen sin. Noter

være født etter 2009.)

sendes inn ved påmelding.

Klasse 2: Gjennomsnittsalder maks 22
år. (Eldste deltaker kan ikke være født

PRISVINNERKONSERT

før 1996.)

Klassevinnerne 2021 blir presentert på

Merk: ensembleklassen er åpen for alle

prisvinnerkonserten søndag 24. oktober

Komposisjonspris

kl 18.00.
Noen av Midgardkonkurransens tideligere prisvinnere:
Violetta Peshanskaya, sang førstepris 2017; Nikita Khnykin, klaver Midgardprisen 2015.

Aksel Vedi mottok komposisjonsprisen 2020 for sitt
stykke «Vokalise» for vokal og klaver.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
PREMIERING

PÅMELDING

Vinnerne i hver klasse blir tildelt en

Påmelding gjøres via påmeldingsskjema

pengepremie. I tillegg tilbys vinnerne

på www.midgardkonkurransen.no

konsertoppdrag hos ulike konsertarran-

innen 1. september 2021. Påmelding er

gører i Norge. Midgardprisen deles ut til

gyldig når påmeldingsavgift er betalt og

beste deltaker av alle, og Vestfoldprisen til

noter til akkompagnatør er sendt inn via

beste deltaker fra Vestfold. Midgardprisen

e-post.

består av et kunstverk, en pengepremie og
flere konsertoppdrag.
DELTAGERAVGIFT
Egenandel for deltagelse i konkurransen er
kr 750. Dette inkluderer akkompagnatør og
sosialt arrangement med mat lørdag kveld.
REGLEMENT
Reglement for konkurransen kan leses
på våre nettsider:
www.midgardkonkurransen.no

Nasjonal
komposisjonskonkurranse

Komposisjonspris
Premie kr 20 000,–

Se kontaktinformasjon for innbetaling
nederst på siden.
ARRANGØRER
Konkurransen arrangeres av Horten
kommune/Horten kulturskole.
Konkurransen er støttet av Kultursektoren
i Vestfold fylkeskommune. Andre
støttespillere er Kongelige norske
marines musikkorps og Horten
kammermusikkfestival.

Forsidebilde: Sonoro styrkekvartett – Midgardprisen 2020. Foto: Midgardkonkurransen
Design og produksjon: Krohn Form 2021
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Kunstnerisk leder: Cellist og pedagog Dag Øystein F. Berger tlf. 906 97 817
Administrativ leder: Bjarne Herbjørnrød, tlf. 476 21 601
Konto 7159 05 45060 Horten kommune/kulturskolen,
mrk 102321 Midgardkonkurransen
Hvis du har spørsmål kan du sende e-post til post@midgardkonkurransen.no
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