
F INALE
De 16 deltagere mødes dernæst i finalekonkurrencen, der finder sted  
på Hvidovre Musikskole

søndag d. 6. marts 2022

KONKURRENCEBET INGELSER
Hver deltager spiller et program på højst 6 minutter. Du kan godt spille det 
samme program til finalen, som du spillede til den indledende runde. Du 
bestemmer selv, om du vil spille solo eller medbringe akkompagnatør.

Juryen vil i begge runder bestå af førende instrumentalister fra Danmark og 
Sverige.

PRÆMIER
Ved finalekonkurrencen gives der op til 2 priser i hver af de to instrument- og 
aldersgrupper således:

 1. pris 8.000 DKK 
 2. pris 4.000 DKK

De øvrige deltagere i semifinale/finale vil modtage 1.000 DKK hver. 

Prisvinderne vil efterfølgende eventuelt få mulighed for at være solist med et 
symfoniorkester og spille kammermusikkoncerter.

T I LMELD ING
Online på www.oresunds-solist.com senest d. 25. november 2021

www.oresunds-solist.com

Öresunds Solist sekretariat
Højstrupvej 15, 2720 Vanløse
tel. 0045 51900784
www.oresunds-solist.com 
admin@oresunds-solist.com

ØRESUNDS  SOL IS T  2022
Øresundsregionens Talentkonkurrence

Konkurrence for unge, som spiller klassisk musik
FOR  BLÆSERE  OG  S TRYGERE

PROTEKTORER
Nikolai Znaider, Danmark 
Håkan Hardenberger, Sverige

Har du lyst til at deltage i en talentkonkurrence, vinde en præmie og spille 
koncerter? Så kan du melde dig til denne konkurrence i Øresundsregionen.

HVEM KAN  DELTAGE?
Konkurrencen er åben for unge i Danmark og Sverige mellem 12 og 21 år 
(født efter 1. april 2000). Både elever på musikskoler og andre kan deltage.

KONKURRENCENS  FORLØB
Deltagerne deles i to aldersgrupper: 

yngre gruppe: 12-16 år (født efter 1. april 2005)
ældre gruppe: 17-21 år (født efter 1. april 2000)

Konkurrencen har en dansk og en svensk del. I Danmark afholdes den 
indledende runde

lørdag d. 8. januar 2022 på Københavns Musikskole

hvor der i hver kategori (blæsere og strygere) vælges 2 danske deltagere fra 
hver aldersgruppe.

Ved en tilsvarende konkurrence på Kulturskolan Lund den 15. januar 2022 
vælges der i hver kategori 2 svenske deltagere fra hver aldersgruppe. I hvert 
af landene afsluttes den indledende runde med en koncert, hvor de 8 deltagere 
spiller deres program for publikum. 

KONKURRENCE FOR UNGE KLASSISKE MUSIKERE 

BLÆSERE OG STRYGERE

2022

www.oresunds-solist.com

INDLEDENDE RUNDE  
I DANMARK
Lørdag d. 8. januar 2022
på Københavns Musikskole

FINALE
Søndag den 6. marts 2022 
på Hvidovre Musikskole

TILMELDING
Online på www.oresunds-solist.com  
senest den 25. november 2021

PROTEKTORER
Nikolaj Znaider, Danmark
Håkan Hardenberger, Sverige


