26.10.2016

Kjære deltaker!
Det nærmer seg Ungdommens Musikkmesterskap og vi sender dere litt informasjon.
Ungdommens Musikkmesterskap, Øst, finner sted på Oslo musikk- og kulturskole (gitar, sang og stryk,
samt noen ensembler), Tøyenbekken 5, Oslo, søndag 20. november og Musikk og kulturskolen i Bærum
Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika, lørdag 19. (duo og kammermusikk) og søndag 20.november (blåsere).
Vi vil be om at alle møter i god tid og senest 45 minutter før den oppsatte spilletiden for den
«spillegruppen» de er satt i. Alle må være forberedt på at de kan bli innkalt til spilling litt før oppsatt tid.
Alle deltakere må registrere seg ved informasjonsbordene i resepsjonen i 1. etg begge spillesteder.
Spilleplan
Finner du på nettet: http://umm.no/regionalt/oslo
Les denne nøye, og meld tilbake umiddelbart dersom noe skulle være uklart/feil! Frist: 04.11
Små justeringer kan fortsatt skje – sjekk spillelisten i løpet av den siste uken før du skal spille.
Spilletid i semifinalen er maksimum 10 minutter. Deltagerne velger selv repertoaret:
Det spilles maksimum 10 minutter av det påmeldte repertoaret i det regionale mesterskapet.
Deltakeren står fritt til å velge hva som skal spilles innenfor den tidsrammen.
Må du endre repertoar, skal det skje i løpet av en uke fra du har mottatt dette brevet – senest 6.november

Jury og poengvurdering
Alle klasser vil bli vurdert av en jury bestående av 2 eller 3 personer.
Alle finalister vil bli vurdert ut fra gjeldende poengsystem. Alle vil få en skriftlig tilbakemelding fra
juryen.
Mat og drikke
Ta med deg det du trenger av mat og drikke for dagen. Om vi får til salg på spillestedene, vil vi opplyse
om dette i informasjonen vi sender ut til deltagerne ca en uke før mesterskapet. (Bærum har kafeen åpen).
Akkompagnement
Alle deltagere er selv ansvarlig for å skaffe seg akkompagnatør, om de ønsker å ha med seg det.
Vi har gjort avtale med noen akkompagnatører som kan kontaktes. De må kontaktes innen 06.11
Meld fra om du trenger tips til akkompagnatør: torkel.oien@kulturskoleradet.no
Kunngjøring av resultater
Prisvinnerne fra Mesterskapet kunngjøres på det enkelte spillested: kl. 16:00 i Bærum lørdag
(kammermusikk) kl. 16:00 i Oslo søndag og 17:00 i Bærum søndag (Solo). Alle deltagerne vil få diplom.
Resultatene legges også ut på nettsidene til UMM.
Øverom
På Spillestedet vil det være noen øverom for oppvarming. Det er mange som har behov for å varme opp
denne dagen, og man kan derfor ikke ha rom til disposisjon for øving over et lengre tidsrom. Vi må be
alle være fleksible å slippe til dem som skal spille før en. Rommene kan ikke brukes til øving – kun til
oppvarming. Det er satt av tid til maks 15 minutters oppvarming pr deltager.
Publikum
Mesterskapet er åpent for publikum, og det er gratis éntre.
For informasjon og spørsmål: torkel.oien@kulturskoleradet.no
Velkommen til Ungdommens Musikkmesterskap 2016/17, Øst!
For arrangørene

Torkel Øien, rådgiver, Norsk kulturskoleråd

