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Pressemeddelelse

31 unge klassiske musiktalenter dyster i den nordjyske ”Spil for Livet” konkurrence
I den kommende weekend holder Kulturskoler i Nordjylland indledende runder i den
nordjyske ”Spil for Livet” talentkonkurrence, hvor unge klassiske musikere fra hele regionen
dyster om store pengepræmier og om deltagelse i DR's landsdækkende musikkonkurrence
”Spil for Livet”
Det klassiske vækstlag har det godt i Nordjylland. Det viser den store interesse for talentkonkurrencen ”Spil
for Livet” - Nordjylland. Der er tilmeldt 31 børn og unge fra hele regionen, og de spiller på et bredt udsnit af
de klassiske instrumenter, bl.a. klaver, waldhorn, slagtøj, guitar og sang.
De unge musikere skal i den kommende weekend konkurrere i de indledende runder: Lørdag den 5. marts
kl. 11 på Kulturstationen i Skørping og søndag den 6. marts kl. 11 i Koncertsalen, Skolegade 4, Hjørring.
De bedste går videre til den nordjyske finale, som finder sted i Nordkraft, Aalborg, den 20. marts kl. 14.
Konkurrencerne er åbne for publikum, så alle er velkomne til at komme og blive både overrasket og
imponeret over de mange dygtige og talentfulde unge mennesker! Der er gratis adgang.
”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. Det er kommet de unge musikere til gode bl.a. i form af en indledende workshop i februar med
skuespilleren Henrik Trenskow, hvor deltagerne finpudsede deres sceneoptræden.
Talenterne bliver bedømt af et yderst kompetent dommerpanel bestående af violinisten Christine Langer fra
Aalborg Symfoniorkester, pianisten Jørgen Hald fra Det Jyske Musikkonservatorium, samt fløjtenisten
Kgl.Kapelmusicus Verner Nicolet. Konkurrencen har 2 kategorier. Den yngste kategori er for børn i alderen
10-13 år, mens den ældste kategori er for de 14-20-årige.
Dommerne skal i weekenden udvælge de deltagere, der skal videre til den nordjyske finale i Nordkraft. 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.
”Spil for Livet” - Nordjylland arrangeres af Kulturskoler i Nordjylland (samråd af alle musik- og kulturskoler i
Region Nordjylland) i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium.
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.
www.kulturskolerinordjylland.dk

