Erik Satie
Åben koncert og konkurrence
For unge musikere og sangere
Tag imod vor Invitation til at spille og synge Erik Satie!
Der kan spilles/synges solo eller i ensemble, og man kan vælge Satie’s originale
stykker eller man kan arrangere musikken til lejligheden. Det vi lægger vægt på
er en personlig fortolkning af Satie’s magiske musik.
Målgruppe: professionelle musikere, musikstuderende og musikskoleelever i
alderen fra 12- 25 år
Tid og Sted: 17. marts 2018 kl.12-18, Metronomen, Godthåbsvej 33, Frederiksberg.
Jury: Tanja Savery Birkelund, Søren Birkelund, Tove Lønskov, Margrethe Enevold,
Daniel Fladmose samt Trio Satie
Præmie: Vi uddeler 3 priser på hver 1000 kroner, og de bedste Satie-musikere
inviteres til at spille til Trio Satie’s koncert d. 21. april 2018.
Tilmelding senest 5. januar 2018 (side 2) se mere på www.triosatie.dk / facebook.

Hilsen og på gensyn fra Isabel Piganiol,

Lars Malther og Ulla Habermann

Tilmelding:
Du/I kan tilmelde Jer ved at sende en mail til ulla@habermann.dk med følgende
oplysninger
Navn(e), alder, kontaktadresse(r), telefon/mail
Angiv: hvilket værk du /I ønsker at spille
hvilken musikuddannelse /MGK/konservatorium/musikskole du kommer fra
hvem er din/Jeres lærer
hvorfor du/I ønsker at deltage (lille begrundelse)
Udvælgelse:
Der er plads til ca. 12 deltagende ensembler, som udvælges så deltagerfeltet bliver
så varieret som muligt - både m.h.t. deltagernes alder og kvalifikationer og ift.
instrument/sang/ensemblesammensætning.
Du/I får besked om deltagelse senest 15.januar 2018
”Åben koncert”:
Deltagerne forventes at deltage i hele arrangementet.
Der vil være ca. 20 - 30 minutter til hver af deltagerne/ensemblerne til at spille og til
at få kommentarer fra juryen (tidsplan udsendes).
Juryen udvælger desuden 3-4 ensembler, som inviteres til at spille med i Trio Satie’s
koncert d. 21. april i Metronomen og udvælger de 3 præmie-modtagere.
Koncerten/konkurrencen er åben for publikum, så det er muligt at invitere gæster.

Hvis du har spørgsmål, så ring til os: +45 2680 5053 eller send en mail til
ulla@habermann.dk eller isabelpiganiol@gmail.com

