Unga Artister 2018 - allmänna bestämmelser
❖ Anmälan till tävlingen
Sista anmälningsdag för tävlingen Unga Artister 2018 är den 17 september 2017.
Anmälan skall göras på en särskild blankett som finns tillgänglig på
www.musikgymnasiet.se under fliken Unga Artister. Blanketten fylls i, sparas och
mailas till Nordiska Musikgymnasiet på i nfo@musikgymnasiet.se
Anmälan är bindande.
Kvittens på betald anmälningsavgift bifogas till anmälan. Anmälan där
anmälningsavgift saknas behandlas ej.
Till anmälan bifogas även en länk till en egen videoinspelning (förslagsvis uppladdad
via tjänsten Youtube) med valfri repertoar (kategori I max 5 min, kategori II max 8
min, kategori III max 10 min) Inspelningen skall vara oklippt och av god bild- och
ljudkvalitet. Inspelad repertoar skall bestå av ett eller flera hela stycken alt. satser.
Ett högupplöst foto på deltagaren bifogas till anmälan. Tävlingen Unga Artister
förbehåller sig rätten att använda deltagarens foto i div. marknadsföringsmaterial.
Vänligen observera att vi tar emot anmälan till tävlingen endast via email.

❖ Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften för deltagande i tävlingen Unga Artister 2018 är 600 kr oavsett
ålderskategori. Anmälningsavgiften betalas till Nordiska Musikgymnasiets bankgiro
5288-6371.
OBS! Skriv på inbetalningsblanketten att inbetalningen avser anmälningsavgift till
Unga Artister samt deltagarens namn och födelseår. Kvitto på genomförd betalning
bifogas till anmälan.
❖ Ålderkategorier
Kategori I
Kategori II
Kategori III

födda 2005 - 2010
födda 2001 - 2004
födda 1997 - 2000

❖ Speltider vid semifinalerna
Kategori I
Kategori II
Kategori III

max 5 min
max 8 min
max 10 min

❖ Repertoar
Valfri repertoar gäller för samtliga deltagare. Alla stycken framförs utantill. Samma
stycken får ej framföras vid båda semifinalerna.
❖ Instrumentkategorier
Alla akustiska instrument utom orgel och cembalo
Sångare är välkomna att delta endast i kategori III
❖ Pianoackompanjatörer och ev. andra kostnader
Tävlingen erbjuder inte tillgång till pianoackompanjatör och påtar sig inte några
kostnader i samband med semifinalerna/finalen.
❖ Datum för semifinaler 2017
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag

14/10
21/10
28/10
18/11
2/12
9/12

kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00

Kategori III
Kategori II
Kategori I
Kategori III
Kategori II
Kategori I

❖ Plats för semifinaler 2017
Nordiska Musikgymnasiets konsertsal
Katrinebergsbacken 2-10
Liljeholmen, Stockholm
❖ Plats för finalen av Unga Artister 2018
Under våren 2018, Musikaliska, Stockholm
❖ Vinnarpriser
Vinnaren i kategori I erhåller 3000 kr
Vinnaren i kategori II erhåller 5000 kr
Vinnaren i kategori III erhåller 10000 kr
Publikpris 5000 kr
Andra specialpriser kan tillkomma
❖ Juryns beslut
Juryns beslut kan ej överklagas

❖ Övrigt
Arrangörerna har rätt att ställa in tävlingen eller ändra tävlingsdag om antalet
deltagare inte är tillräckligt stort.
Deltagare som inte deltar vid två semifinaler får ej tävla om finalplats.
Medlemmar i juryn får ej ha egna elever med i tävlingen.

