Koordinator Lisbeth Joensen
samraadnord@gmail.com
tlf. 30 25 32 55

Mandag den 14. marts 2011

Pressemeddelelse

10 musiktalenter mødes i nordjysk SPIL FOR LIVET finale
Det begyndte med 31 meget talentfulde unge musikere i de indledende runder. 10 af
dem har kvalificeret sig til finalen i den nordjyske udgave af den klassiske SPIL FOR
LIVET talentkonkurrence. På søndag skal de spille om flotte pengepræmier og om
kvalifikation til DRs landsdækkende SPIL FOR LIVET konkurrence
Detaljerne bliver finpudset øvelokalerne i ugen op til finalen i SPIL FOR LIVET – Nordjylland. På søndag kl. 14
skal de 10 talentfulde unge musikere spille i Aalborg Kulturskoles koncertsal i Nordkraft. I de indledende
runder af den nordjyske talentkonkurrence viste de alle så stor dygtighed på deres instrument, at
finalepladsen var hjemme.
De 10 finalister fordeler sig med to deltagere i kategorien for aldersgruppen 10-13 år og 8 deltagere i
kategorien for de 14-20 årige. I finalen konkurreres i hver kategori om en førstepræmie på 10.000 kr. og en
andenpræmie på 5.000 kr. Foruden flotte pengepræmier til prismodtagerne uddeles ”Musikskoleelevernes
Pris”, og samtidig er finalen også udtagelse til den landsdækkende tv-transmitterede konkurrence ”SPIL
FOR LIVET”, der afvikles i november 2011 af Danmarks Radio.
Finalen er åben for publikum. Alle er velkomne til at komme og blive både overrasket og imponeret over de
mange dygtige og talentfulde unge mennesker! Der er gratis adgang.
Dommerpanelet består som i de indledende runder af violinisten Christine Langer fra Aalborg
Symfoniorkester, pianisten Jørgen Hald fra Det Jyske Musikkonservatorium, samt fløjtenisten
Kgl.Kapelmusicus Verner Nicolet. Alle tre var imponeret over det meget høje niveau, den store spilleglæde
og de flotte præstationer ved de indledende runder, og de glæder sig til at høre de 10 finalister igen.
SPIL FOR LIVET - Nordjylland er den 12. i rækken af nordjyske talentkonkurrencer for unge klassiske
musikere. Denne gang sker det med massiv økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefonds MusikIdé 2010
pulje. Talentkonkurrencen arrangeres af Kulturskoler i Nordjylland (samråd af alle musik- og kulturskoler i
Region Nordjylland) i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium.
De 10 finalister er:
GRUPPE A (10-13 år)

Rebecca Cherry (Klaver)
Anders Hangaard Hansen (Guitar)
GRUPPE B (14-20 år)

Thomas Larsen (Klaver)
Ida Alvilda Larsen (Cornet/Trompet)
André Klenø (Guitar)
Simon Mathiesen (Fagot)
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Kim Quan (Guitar)
Joachim Ove (Tuba)
Kasper Grøn (Slagtøj)
Filip Michalak (Klaver)
Yderligere info
Kontakt Christian Larsen, leder af Hjørring Musiske Skole og medlem af styregruppen for SPIL FOR LIVET Nordjylland. Tlf.: 7233 4332, Mobil 2622 1122, e-mail: christian.larsen@hjoerring.dk.
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