Greve, 11. februar 2016.

Kære deltager i Unge Spiller Klassisk 2016,
Lørdag 5. marts på Slagelse Musikskole,
Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse (salens indgang findes i skolegården)

Mange tak for din tilmelding, vi glæder os til at høre dig spille.
Det bliver en intensiv og spændende dag med masser af god musik.
Sørg venligst for at din lærer også får kopi af dette brev!!


Ankomst og opvarmning:

Dørene åbnes kl. 10.15.
Man melder sin ankomst ved tilmeldingsbordet i tidsrummet kl.10.15 – 11.00
Her udleveres kuvert med opvarmningsplan samt spisebillet.
Alle skal på forhånd have betalt deltagergebyret via bankoverførsel.
Man kan vælge at være der hele dagen og høre alle de andre spille, eller man kan vælge at
komme når ens egen gruppe er sat på. Vi anbefaler at du hører så meget som muligt!
Tidsoversigt for dagen samt info om de enkelte grupper findes på den næste side.
Der stilles flere opvarmningslokaler med klaver til rådighed. Disse lokaler benyttes kort efter
tur (plan udleveres på dagen) og lokalet forlades i god tid før man skal spille i koncertsalen.
Trykt koncertprogram udleveres på selve dagen, men filen vil også være at finde på
www.ungespillerklassisk.dk senest tirsdag d. 1. marts


Forplejning:

Der er beregnet frokost til alle konkurrencedeltagere, således at hver får frokost til sig selv
samt egen lærer og akkompagnatører. Når alle deltagere har hentet deres mad, vil det, så
længe lager haves, være muligt for publikum også at købe frokost.
Frokosten stilles til rådighed i tidsrummet kl. 12.00 – 12.30.
Drikkevarer, kaffe/te etc. kan købes i løbet af dagen.


Deltagerbevis og præmier:

Alle deltagere får et deltagerbevis med placeringerne 1., 2. eller 3. pris vedlagt udtalelser fra
dommerne. Dommerne skal finde deltagere til vinderkoncerter med Storstrøms
Kammerensemble senere på året. Koncerten optages på video. Optagelserne bliver
efterfølgende tilgængelige på en lukket Youtube kanal på www.ungespillerklassisk.dk.
Konkurrencens dommere er tidligere professor v. DKDM basunist Mogens Andresen, pianist
Jakob Westh, Storstrøms Kammerensemble og violinisten Bodil Rørbech.

På næste side kan du se dagens program!

Konkurrence program:
Kl. 10.15

Dørene åbnes - indskrivning

Kl. 11.00

Velkomst

Kl. 11.05

Gruppe C ensembler (1 ensemble)

Kl. 11.10

Gruppe C solister (7 deltagere)

Kl. 12.05-12.45

Frokost-pause

Kl. 12.45

Gruppe A solister (3 deltagere)

Kl. 12.55

Gruppe B solister (3 deltagere)

Kl. 13.10

Gruppe D solister (1 deltager)

Kl. 13.15

Pause – dommerne voterer

Kl. 13.45

Overrækkelse af diplomer

Ca. Kl. 14.00

Slut på dagen

Der tages forbehold for evt. ændringer på selve dagen gr. afbud, sygdom etc.

Husk!!!
Hold øje med hvornår du skal spille og vær parat i god tid med dit nystemte
instrument!
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

A optil 11 år:
B 12-14 år:
C 15-17 år:
D 18-20 år:

max. 4 spilleminutter inkl. opstilling
max. 5 spilleminutter inkl. opstilling
max. 6 spilleminutter inkl. opstilling
max. 7 spilleminutter inkl. opstilling

Vel mødt!

Med venlig hilsen fra koordinator for konkurrencedagen i Slagelse
Lene Simonsen, Køge Musikskole
M: 20615660
&
Ole Worm, Slagelse Musikskole
M: 41831847

