PRESSMEDDELANDE
Antagningen till Polstjärnepriset 2018 är färdig
Snart börjar en ny tävlingsomgång av Polstjärnepriset och antagningen är nu
färdig. Återigen står vi redo med ett gäng fantastiska unga tävlande från
olika delar av landet. Bland de ungdomar som blivit antagna hittar vi både
tidigare tävlande och tidigare kursdeltagare, men även ett antal helt nya bekantskaper.
När vi studerar instrumentlistan ser vi att det är en ovanligt bra spridning
bland instrumenten och vi konstaterar glatt att det återigen finns en harpa
med i tävlingen, vilket inte hör till vanligheterna.
Våra tävlande kommer att ha fullt upp under både höstlovet och jullovet.
Förutom att tävla ska de vid flera tillfällen spela i olika konstellationer tillsammans med de mer än 50 deltagarna i Polstjärnekursen. På själva finaldagen är det numera tradition att Polstjärneorkestern (som utgörs av samtliga
våra ungdomar) spelar tillsammans med Göteborgs Symfoniker i Göteborgs
konserthus. Ett riktigt äventyr!

De tävlande i Polstjärnepriset 2018:
Förnamn:

Johanna
Jonathan
Hedvig
Simon
Nicole
Kristian
Harald
Thea
Angelo
Tekla
Alice
Hannes
Josef

Efternamn:

Instrument:

Bostadsort:

Utbildningsort:

Ander Ljung
Bauer
Bengtsson
Bertilson
Biegniewska
Chojecki
Edin
Fritsche
Lundström
Nilsson
Power
Rudenstam
Wijk

Harpa
Fagott
Cello
Saxofon
Violin
Cello
Kontrabas
Violin
Violin
Klarinett
Piano
Piano
Oboe

Danderyd
Stockholm
Stockholm
Åmål
Norrköping
Hisings backa
Styrsö
Eriksmåla
Vänersborg
Lund
Kungsängen
Göteborg
Örebro

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Norrköping
Vänersborg
Styrsö
Växjö
Vänersborg
Lund
Stockholm
Göteborg
Örebro

För mer information kontakta pressansvarig Klara Blomdahl på
klara.blomdahl@vanersborg.se eller 0701-629513.
Vänersborgs kommun
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462 85 Vänersborg

Vänerparken 15

0521-72 10 00

kulturfritid@vanersborg.se

www.vanersborg.se/polsjarnepriset
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Kort om Polstjärnepriset
Med mottot ”mer än en tävling” är Polstjärnepriset en unik satsning och en nationell mötesplats för unga talanger (14-18 år) inom klassisk musik. Det är ett forum
där unga musiker får möta likasinnade, testa sina tekniska och sceniska färdigheter
i tävlingsmomentet och inte minst få möjlighet att undervisas av en mycket namnkunnig samling instruktörer. Parallellt med tävlingen arrangeras en kurs som är
öppen för unga musiker upp till 20 år.
Genom individuell undervisning, master classes, samt spel i kammar- och orkestersättningar erbjuds ett upplägg där varje tävlings- och kursdeltagare utvecklas som
musiker såväl individuellt som i grupp. Först träffas alla under fyra dagar på höstlovet för att lära känna varandra, få undervisning och repetera tillsammans. Nästa
gång alla samlas är första veckan i januari. Då är det fokus på tävlingsmomentet,
som består av tre steg, och förberedelser inför konserterna där höjdpunkten är finalkonserten i Göteborgs Konserthus då Polstjärneorkestern spelar tillsammans
med Göteborgs Symfoniker.
Vinnaren får inte mindre än 50 000 SEK, en kurs på Musikakademi Vänersborg,
samt möjlighet att representera Sverige i Eurovision Young Musicians.
2018 arrangeras Polstjärneprisets tävling för 11:e gången och utvecklingen har gått
spikrakt uppåt. Från de första åren, då tävlingsledare Ulrich Kaatz åkte land och
rike runt för att etablera konceptet, har tävlingen fått ett självklart säte i Vänersborg, utökats med en kursverksamhet för unga talanger och etablerat långsiktiga
samarbeten med Göteborgs Symfoniker, Radiosymfonikerna och Kungliga Filharmonikerna. Ungdomarna som söker till tävling och kurs är landets allra bästa i sin
åldersgrupp och Sveriges Television har sedan år 2010 valt att skicka just
Polstärneprisets vinnare att representera Sverige i den internationella, TV-sända
tävlingen Eurovision Young Musicians.
Hållpunkter Polstjärnepriset 2018
2-5 nov 2017
4 jan 2018
5 jan 2018
6 jan 2018

Polstjärnedagarna i Musikens Hus, Vänersborg
Delfinal i Folkets Hus, Vänersborg
Konsert i Vänersborgs kyrka
Final i Göteborgs Konserthus

För mer info se www.vanersborg.se/polstjarnepriset

