PRESSMEDDELANDE
Polstjärneprisets tävlingsledare har fått Musikaliska
Akademiens främsta utmärkelse!
Vänersborgs kommun har ambitionen att vara en kommun där musiken är tydligt
förankrad som konstform. Det tar sig många olika uttryck – allt från breda satsningar i skolan till unika verksamheter där Vänersborg sticker ut nationellt och internationellt.
Polstjärnepriset är ett av kommunens mest prestigefyllda projekt och vi blir både
glada och stolta varje gång det uppmärksammas på olika sätt. Denna vecka har vi
all anledning att vara just glada och stolta tack vare att vår tävlingsledare Ulrich
Kaatz igår, måndag 27 november, tilldelades Kungliga Musikaliska Akademiens
främsta utmärkelse, Medaljen för Tonkonstens Främjande.
Denna medalj har delats ut till ”högt förtjänta personer för betydande insatser i
svenskt musikliv” sedan år 1945. Medaljen är av 9:e storleken, oval, i svart band
med blå kanter.
Utmärkelsen med medalj och diplom lämnades över med följande motivering:
”Ulrich Kaatz (f. 1955) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina insatser som verksamhetsledare vid Vänersborgs musikakademi. Han har där lett
uppbyggnaden av den nationella och internationella talangutveckling som resulterat
i Polstjärnepriset och Polstjärnekursen för ungdomar mellan 14-18 år samt stråkoch blåskurser. Ulrich Kaatz är bördig från Hamburg och har verkat som professor
i orkester- och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stuttgart.”
– Att ta emot medalj ur Hans Majestät Konungens hand var mycket högtidligt och fint, säger nyblivne medaljören Ulrich Kaatz.
– När de ringde och meddelade mig tänkte jag först att nu skojar någon
med mig, säger han vidare. Jag visste ju att många av landets mest namnkunniga musiker och tonsättare hade fått utmärkelsen tidigare. Men sedan
blev jag glad och stolt över att andra ser betydelsen av mitt och Vänersborgs arbete med unga talanger inom västerländsk konstmusik. En viktig
framgångsfaktor är det stora stöd jag har i arbetet med Polstjärnepriset, som
är det enskilt största projekt jag arbetar med. Tack vare det genuina engagemanget från alla samarbetsparter och den trygghet som den kompetenta
projektgruppen skapar kan jag ägna mig helt åt att planera och leda musikverksamheten.

För mer information kontakta pressansvarig Klara Blomdahl
på klara.blomdahl@vanersborg.se eller 0701-629513.
Besök oss gärna på www.vanersborg.se/polstjarnepriset.
För pressbilder från medaljceremonin hänvisar vi till Musikaliska Akademien.
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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
kl. 18.00
5 jan 2018
kl. 18.00
6 jan 2018
kl. 15.00

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

