PRESSMEDDELANDE
Polstjärneprisets vinnare tävlar för Sverige
när BBC sänder Eurovision Young Musicians
Vinnaren av Polstjärnepriset får representera Sverige i prestigefyllda tävlingen Eurovision Young Musicians för unga klassiska musiker. Där ställs
svenska Johanna Ander Ljung mot många av de absolut främsta unga musikerna i Europa.
Det är SVT som ansvarar för valet av den svenska deltagaren i Eurovision
Young Musicians. De ger förtroendet till Polstjärneprisets jury att välja vem
som får representera Sverige.
– Att SVT fortsätter att välja Polstjärneprisets vinnare, visar den starka position som talangtävlingen har uppnått. Det är landets främsta tävling för
unga klassiska musiker, konstaterar Stefan Forsberg som är chef för Stockholms konserthus och ordförande i Polstjärneprisets jury.
– För Johanna Ander Ljung och hennes harpa blir detta en fantastisk möjlighet att nå ut till en internationell mångmiljonpublik. Det blir också ett sätt
att visa den höga nivån på unga klassiska musiker i Sverige.
I Eurovision Young Musicians är det helhetsintrycken av de unga artisternas
prestationer som bedöms. Det handlar bland annat om konstnärlighet, teknik
och sceniskt framträdande. Deltagarna är klassiskt skolade musiker mellan
12 och 21 år.
Eurovision Young Musicians arrangeras vartannat år. Årets tävling hålls i
Edinburgh i augusti och den sänds av BBC Skottland. Ytterligare 18 nationella tevebolag i Europa är medproducenter, SVT är ett av dem.
Detta blir 19:e gången som tävlingen avgörs. Första gången var 1982. Sverige har vunnit en gång när cellisten Anders Brantelid tog hem priset 2006.
För mer information, kontakta:
Tävlingsledare
Ulrich Kaatz
070 – 273 17 13
ulrich.kaatz@vanersborg.se
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Projektledare
Ingrid Lindkvist
073 – 98 05 111
ingrid.lindkvist@inproject.se
Pressbilder finns för nedladdning på www.vanersborg.se/polstjarnepriset
Mer information om Eurovision Young Musicians finns att läsa i länken:
https://youngmusicians.tv/ Vi rekommenderar att öppna länken i webbläsaren
Google Chrome.

Kort om Polstjärnepriset
Med mottot ”mer än en tävling” är Polstjärnepriset en unik satsning och en
nationell mötesplats för unga talanger 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. Totalt är cirka 70
ungdomar involverade i Polstjärnepriset varje 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 arrangerades 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 vinnare från Polstjärnepriset
att representera Sverige i den internationella, TV-sända tävlingen Eurovision Young Musicians.
För mer info se www.vanersborg.se/polstjarnepriset

