Kjære deltaker!
På vegne av Ungdommens Musikkmesterskap (UMM), ønskes du velkommen til Norges
musikkhøgskole til helgen, og vi gleder oss til å se og høre deg! Adressen er Norges
musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo.
Det er viktig at alle sjekker oppdaterte spillelister på www.umm.no frem til mesterskapet, da
endringer har forekommet og fortsatt kan skje. Eventuelle endringer er grunnet dobbelt
deltagelse i solo og kammermusikk, samt eventuelle uforutsette hendelser. Alle pianister har
fått tilbud om å prøve flyglene som skal benyttes under semifinalene, samt at slagverkere får
egen henvendelse i forhold til å prøve instrumenter.
Når dere kommer, minimum 1 time før dere skal spille, må dere registrere dere i UMMresepsjonen, bekrefte at repertoaret er riktig og motta informasjon, blant annet om
oppvarming, fra vaktene i resepsjonen.
Alle deltagere må stille under Europeisk konsert kl. 19.30 lørdag. Eventuelt med en
representant om du skulle være forhindret. Det vil da blir gjort en kunngjøring av resultater,
med informasjon om hvem som skal spille finalekonsert bli gitt, samt repertoar i denne.
Alle som vil har muligheten til å høre på alle Semifinaler, Finalekonsert og Superfinale. Husk
å ta med programmet, det gjelder som inngangsbillett. Vi håper dere griper muligheten til å
høre på hverandre, og til å være gode publikummere for hverandre. Familie, venner, og
andre som vil høre på kjøper program/billett i resepsjonen for kr. 50 per person eller kr. 100
for familie (foreldre/barn). Betaling skjer kontant eller med VIPPS.
Kantina på Norges musikkhøgskole holder åpent kl. 08.00-16.00 på lørdag, og kl. 09.00-14.00
på søndag. Der kan dere velge mellom blant annet diverse brødmat, salatbuffet, varmmat,
mineralvann, kaffe, te, frukt, sjokolade, m.m.

Program for nasjonalt Ungdommens musikkmesterskap:
Lørdag:

Søndag:

fra 09.00

Semifinaler. Alle spiller hele repertoaret. Husk maksimum
spilletid.

19.30

Europeisk konsert og kunngjøring av poeng og priser.
Kunngjøring av hvem som spiller i finalen kl. 10.30 på søndag.

10.30

Finalekonsert med de beste 1. prisvinnere fra hver
kategori/klasse.

13.30

Kunngjøring av 5 deltakere som går til Superfinale

15.00

Superfinale. Kåring av "Årets musiker 2017-2018". Utdeling av
konsertoppdrag til 1. prisvinnere, utdeling av inspirasjonspriser
og publikumspris.

Informasjon
VIKTIG! All informasjon blir lagt på www.umm.no. Følg med for evt. endringer!
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Rut Jorunn Rønning
Tlf. 91842830, e-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
Lykke til med de siste forberedelsene og fremføringen på lørdag!

Med vennlig hilsen
Rut Jorunn Rønning
prosjektleder

