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Kjære UMM-deltager!
Det nærmer seg Ungdommens Musikkmesterskap Oslo 2014, og vi sender dere praktisk
informasjon for arrangementet.
Ungdommens Musikkmesterskap Oslo, finner sted:


18. oktober
Blås: Bærum musikk- og kulturskole/Kunnskapssentret i Sandvika, Otto Sverdrups
plass 4
Sang/stryk/gitar: Oslo musikk- og kulturskole, Tøyenbekken 5



19. oktober
Duo/ensemble: Oslo musikk- og kulturskole, Tøyenbekken 5

Spilleplan
- finner du på nettet: Ungdommens musikkmesterskap Oslo
Les denne nøye, og meld tilbake umiddelbart dersom noe skulle være uklart/feil! Siste frist for
tilbakemelding er mandag 13. oktober. Små justeringer kan forekomme – sjekk spillelisten
jevnlig frem til konkurransen!
Vi vil be om at alle møter i god tid. Alle må være forberedt på at de kan bli innkalt til spilling
litt før oppsatt tid. Alle deltagere må registrere seg ved informasjonsbordene i resepsjonene de
respektive stedene.
Repertoar
Det spilles maksimum 10 minutters program til regionalt UMM. Juryen følger tiden og vil
komme til å be deltageren avslutte om tiden overskrides. Dersom du skal spille færre stykker
enn det som står oppført i spilleplanen, må dette gis beskjed om til
rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no senest mandag 13.10.
Jury og poengvurdering
Alle klasser vil bli vurdert av en jury bestående av to eller tre personer. Alle deltagere vil bli
vurdert ut fra gjeldende poengsystem og kriterier. Alle vil få skriftlige tilbakemeldinger fra
juryen.
Deltagere, foresatte eller lærer skal ikke oppsøke jurymedlemmer under eller rett i etterkant
av konkurransen med informasjon eller spørsmål av ulik karakter. Slike henvendelser skal
gjøres til vaktene som er tilstede om nødvendig. I de tilfeller der jury oppsøker deltager er
dialog akseptert.

Kunngjøring av resultater
Resultater fra Ungdommens Musikkmesterskap Oslo 2014 kunngjøres:




Blås: lørdag kl. 17.00 i auditoriet, Bærum musikk- og kulturskole/Kunnskapssentret i
Sandvika
Sang/stryk/gitar: lørdag kl. 17.00 i Salen, Oslo musikk- og kulturskole, Tøyenbekken
5
Duo/ensemble: søndag kl.16.30 i Salen, Oslo musikk- og kulturskole, Tøyenbekken 5

Alle deltagerne vil få diplom.
Vakter
Det vil være vakter til stede under arrangementet. Vaktene vil være merket, skal besvare
spørsmål, fordele oppvarmingsrom og legge til rette for publikum og deltagere.
Akkompagnement
Alle deltagere er selv ansvarlig for å skaffe seg akkompagnatør, om de ønsker å benytte det.
Oppvarmingsrom
På Tøyenbekken og i Bærum vil det være noen oppvarmingsrom. Det er mange som har behov for å
varme opp disse dagene, og man kan derfor ikke regne med å ha rom til disposisjon lenger enn 15-20
minutter. Vi må be alle om å være fleksible og slippe til dem som skal spille før en selv. Vaktene
hjelper til med bruk av oppvarmingsrom. Rommene kan ikke brukes til øving – kun til oppvarming.
Publikum
Mesterskapet er åpent for publikum, og det er gratis entré. Vi ønsker at mesterskapet skal oppfattes i
størst mulig grad som en konsert, og oppfordrer publikum til å sitte fra pause til pause.
For informasjon og spørsmål:

Hele mesterskapet: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
Arrangementet i Bærum: iver@musikkorps.no
Følg med på: Ungdommens musikkmesterskap Oslo
Oversikt spillesteder:
Blås: Bærum musikk- og kulturskole/Kunnskapssentret i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4
Sang/stryk/gitar/duo/ensemble: Oslo musikk- og kulturskole, Tøyenbekken 5, Oslo

Vi ser frem til å møte dere alle 18. og 19. oktober, lykke til med de siste forberedelsene!
Velkommen til Ungdommens Musikkmesterskap Oslo 2014!
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