
Midgard komposisjonspris

Ny nasjonal komposisjonskonkurranse
for komponister i  alder 15–30 år (født 1988 – 2003)

Komposisjonspris
2023 

Nasjonal komposisjonskonkurranse  
for komponister 25 år eller yngre 

(født 1998–2008)
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VILKÅR
Midgard komposisjonspris er en nasjonal  
komposisjonskonkurranse. Komponister i alderen 
15–25 år (født 1998–2008) som har hjemmeadresse i 
Norge kan delta så lenge deltageren oppfyller  
kriteriene.

INSTRUMENTER
Komposisjonen skal være for piano, uten  
akkompagnement. Vinnerkomposisjonen skal  
fremføres av deltakere i alderen 12–19 år, under  
Midgardkonkurransen 2023. Komposisjonen kan  
bestå av en eller flere satser, men verkets totale  
varighet skal være på 3–4 minutter. Bidrag som  
overstiger 4 minutters varighet vil ikke bli vurdert.

MERK: 
Komposisjonen skal inn- og utøves av klassiske  
pianister i alderen 12–19 år. Juryen vil legge vekt  
på at komponisten tar hensyn til at utøverne ikke er 
vant til å spille nyere musikk. Tradisjonell notasjon  
er derfor å foretrekke. Verket skal være akustisk,  
uten elektroniske effekter. Komposisjonen leveres  
i PDF-format som vedlegg til e-post.

PÅMELDING
Bidraget sendes til  
midgardkonkurransen@horten.kommune.no  
innen 11. mars 2023. Fødselsdato, skole, og musikalsk 
bakgrunn legges ved i e-post ved påmelding. Lydfil er 
ikke nødvendig, men kan vedlegges som .mp3. Det er 
ingen påmelding utover innlevering av komposisjon. 
Det er ingen deltakeravgift.

PRIS
Det deles ut en 1. pris. Vinneren tildeles et diplom  
og en premiesum på kr. 20 000,–
Vinnerverket vil bli fremført ved minst to offentlige 
konserter i løpet av 2023–24, samt at Norsk  
Musikforlag gir tilbud om å inngå forlagskontrakt 
med opphaveren, samt utgi verket på noter.

JURY
Juryen består av 3 medlemmer. Alle deltagere vil få 
skriftlig tilbakemelding fra juryen innen tre uker etter 
offentliggjøring av vinnerverket. 

KONTAKTINFORMASJON
Kunstnerisk leder: Dag Øystein Berger tlf. 906 97 817
Administrativ leder: Bjarne Herbjørnrød tlf. 476 21 601

Premie kr 20 000Midgard komposisjonspris ble 
etablert i 2018. I 2023 skal 
det komponeres for piano.


