AAMUK OPEN
Elite brass bands

BBQ SEKTION A
Rutinerede ensemble

SEKTION A
Rutinerede brass bands – 1./2. Division

BBQ SEKTION B
Øvede ensemble

SEKTION B
Øvede brass bands – 3. division

BBQ SEKTION C
Mindre øvede og junior ensembler

SEKTION C
Mindre øvede brass band

AAMUK2019

TILMELDING BRASS BANDS:
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TILMELDING ENSEMBLER:

DELTAGELSE
Alle kan deltage i Aalborg Musikkonkurrence! Uanset alder, erfaring og nationalitet.
Reglerne er de samme for alle fire sektioner.

PROGRAMSAMMENSÆTNING
Der vil være en mindre bunden opgave i alle fire sektioner, der udsendes pr. post den
1. marts 2019. Derudover er det frit hvad der spilles. Programmets egnethed og niveau
i forhold til orkestret vægtes i bedømmelsen. Det er tilladt at bruge elektronisk udstyr,
men som udgangspunkt stiller Aalborg Musikkonkurrence ikke dette til rådighed.
RETNINGSLINJER FOR BBQ
Valgfri brass band ensemble, dog ikke færre end to og ikke flere end fem musikere.
Valgfri musikstykke/stykker
Samlet program (fra første til sidste tone inklusiv pauser) max 10 min.
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Find “Aalborg Musikkonkurrence”
på Facebook og på Instagram

www.aalborgmusicfestival.com

INV
ITA
TIO
N

PRISER
I hver sektion uddeles følgende priser:
- Vinder, 2. og 3. pris
- Bedste march
- Bedste solist/gruppe
- Dirigentpris

AAMUK2019

FORMÅL MED AALBORG MUSIKKONKURRENCE
Formålet med Aalborg Musikkonkurrence er at øge interessen for
og styrke brass band musikken ved samtidig at give orkestrenes
medlemmer mulighed for at mødes og opleve hinandens musik. Det skal
tilstræbes, at det enkelte orkesters program, foruden at henvende sig til et bredt
publikum og appellerer til den enkelte musiker, også svarer til orkestrets niveau og størrelse.
Desuden skal der lægges vægt på orkestrets evne til, med sin sceneudstråling og optræden,
at holde publikum fanget.
Hvert orkester har scenen til rådighed i max 30 minutter inklusive opstilling og oprydning.
Alle deltagende orkestre får af bedømmerne en skriftlig udtalelse med hjem.

AALBORG MUSIKKONKURRENCE TILBYDER OGSÅ
Årets sjoveste brass band fest finder sted efter konkurrencen lørdag den 11. maj 2019.
Følg med på hjemmesiden og på konkurrencens facebookside.
PRISER OG REGLER
Tilmelding sendes til: henrik_trombone@hotmail.com og orkestergebyr betales.
Tilmeldingen er gældende når begge dele er bekræftet.
Aalborg Musikkonkurrencen bankoplysninger:
Reg.nr. 9245 Konto: 4572484179 (SPARNORD)
Orkesterafgift: 1500,- (indbetales senest den 1. februar 2019)
Ensembleafgift: 250,- (indbetales senest den 1. april 2019)
Medlemsafgift: 100,- (indbetales senest den 1. april 2019)
(pr. deltager på scenen)

Spørgsmål og forespørgsler kan sendes til Aalborg Musikkonkurrences formand
Henrik Juul-Brinkmann på henrik_trombone@hotmail.com.
			

			Vi

glæder os til at se jer alle igen i år!
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