Vind fire koncerter

& prøvekoncert til fuld tarif
Brænder du for at komme ud med din musik og tør du teste den på verdens
mest ærlige publikum? Så grib chancen og deltag i konkurrencen om en
turné for Levende Musik i Skolen.
I samarbejde med Levende Musik i Skolen udskriver Syddansk Musikkonservatorium hermed en
konkurrence blandt alle studerende.
Præmien er fire skolekoncerter i foråret 2023 og vinderne modtager desuden coaching fra en
professionel producent. Alle koncerter er lønnet efter gældende tarif.
For at deltage i konkurrencen skal du:
• Have en musikgruppe på 1-4 personer.
• Planlægge et skolekoncertprogram med varighed på 40 min.
I vælger selv, om koncerten skal rettes mod elever i indskolingen (6-10 år),
mellemtrinnet (9-13 år) eller i udskolingen (12-16 år).
• Lave en skriftlig beskrivelse af programmet bl.a. med en begrundelse af valget af målgruppe.
• Vedhæfte optagelser af mindst to numre, som indgår i koncerten.
• Forberede en præsentationskoncert af programmet på 15-20 min.
Af de indsendte koncertprogrammer udvælges op til fire, som går videre til en livekonkurrence,
hvor den korte præsentationskoncert fremføres og bedømmes af et panel bestående af både
skoleelever og fagfolk fra konservatoriet og skolekoncertbranchen.
Fristen er den 14. oktober 2022 kl. 10.00.
Konkurrencen afholdes den 1. december 2022 kl. 9.00-13.00 Huset i Esbjerg.
Nærmere program for dagen meldes ud til alle konkurrencedeltagere midt i november.
Tilmelding og yderligere info til Christina Holm Dahl, cdahl15@sdmknet.dk / 20156370
Der skal være min 6 ansøgere, for at konkurrencen gennemføres.

Læring med lydside
Levende Musik i Skolen er nationalt kompetencecenter for børn og unges møde med
den levende, professionelle musik. Organisationen arrangerer hvert år godt 2500 skoleog familiekoncerter i hele landet, hvor professionelle musikgrupper præsenterer et væld
af genrer, børn og unge ellers ikke støder på i deres hverdag.
Alle musikere som turnerer for Levende Musik i Skolen har et højt, professionelt niveau
og får løbende sparring fra en erfaren producent, der er uddannet inden for både musik
og undervisning og derfor kan hjælpe gruppen med at optimere deres optræden for
børnene i de specifikke aldersgrupper.
Skolekoncerterne er altid målrettet enten indskoling, mellemtrin eller overbygning og
suppleres af et undervisningsmateriale, der sikrer, at eleverne både får en kunstnerisk
og faglig oplevelse.
Mange af de musikere, Levende Musik i Skolen har på programmet, er uddannet hos
Det Jyske Musikkonservatorium, eksempelvis Who Killed Bambi, Ninnas Orkester,
Martin Baltser og Hvalfugl.
Læs mere om Levende Musik i Skolen og skolekoncerterne på www.lms.dk

“Vi bliver mere og mere tændt på at spille skolekoncerter, efter den her oplevelse.
Børn er helt uden filter, og vi vil gerne udvikle evnen til at gribe øjeblikket. Og så
har feedbacken fra Levende Musik i Skolens producent, Jesper Gottlieb, har været
afgørende for resultatet af koncerten, for det virker, det han siger.”
Fortæller Ninna Morsing & orkester, vindere af konkurrencen 2018.

