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Bästa  
Ungdomsinitiativ

Projekt eller initiativ som  
initierats eller genomförts 
av eller med barn och unga. 

Det kan vara allt från  
konserter och festivaler till 

klubbar och föreningar.  
Det ska innehålla en hög 

grad av ungas delaktighet.

Enastående  
Pedagogisk Gärning

Musiklärare, eldsjälar,  
organisationer eller kanske 

skolor med nyskapande 
pedagogiskt koncept.  

Det kan vara allt från en  
gärning som har lokal bety-
delse till mer omfattande 

påverkan med positiv  
effekt på musiklivet.

Nyskapande  
Innovativt Projekt

Ensemble, band, grupp  
eller organisation som  

skapar samspel och  
gemenskap. Det kan vara 

allt från workshops, en 
kurs till en manifestation 
som innehåller utvecklan-
de och framåtblickande  

verksamhet.

Möjliggörare för  
Ungas Komponerande

En organisation, eldsjäl, 
plattform eller innovation 
som inspirerat, uppmuntrat 

eller möjliggjort ungas 
komponerande.  

De eller det som öppnar 
portarna för ungas kreati-
vitet och därigenom säkrar 

framtidens musik.

du
Är det din fantastiska musikpedagog som ska vinna 2020? Eller det grymma musiklägret som din dotter var på? 

Eller kanske studion som hjälpte din kusins band att producera sina låtar?

Se till att just dina favoriter blir nominerade till Framtidens Musikpris 2020!  
Vinnarna tillkännages på prisceremonin 23 april 2020

Läs mer om priset och nominera senast 31 januari 2020 på: 
www.framtidensmusikpris.se

Vem tänker      nominera? 

Nu är anmälan öppen fram till måndagen den 3 februari 2020 och du kan läsa allt om festivalen på hemsidan.

MusikRUM är RUM:s egen festival och är unik. Den är unik då det är deltagarnas egen festival för körer, stråkar och blåsare. 
Under festivalens gång hålls flertalet tävlingar och mästerskap i musikens tecken. Utöver dessa tävlingar arrangeras olika konserter, workshops samt 
en gemensam parad för blåsorkestrar att delta i. Nytt för i år är att ni som deltar i paraden också kan välja om ni samtidigt vill delta i marschtävlingen. 

Vi har i år flera olika workshops som Body Beatbox där rytmer blandas med sånger och steg i en utmanande lekfull groove-verkstad eller kanske  
passar någon av våra spets-workshops i Oboe, Fagott, Viola och Kontrabas just dig? Eller varför inte fördjupa dig i en workshop om ljud och hörsel  
eller hur du hanterar nervositet och blir en tryggare person på scen. På hemsidan kan du läsa mer om våra övriga workshops.

Varje ensemble som vill får också möjlighet att att hålla i en egen konsert på en av stadens flera scener. 
Behöver ni boende? Vi har begränsade platser för övernattning i skollokaler, vilket ni anger vid anmälan. 

Vill ni ha mat? Det finns för alla att beställa och görs även det i samband med anmälan.

I år kommer festivalen gästas av Marinens Musikkår, en av Sveriges tre professionella militärmusikkårer med 30 heltids-
anställda musiker. Kåren, som är stationerad i Karlskrona, grundades i sin moderna form 1862 men räknar sina anor från 
1680-talet. Orkestern har tidigare benämnts bl.a. Flottans musikkår och Flottans musikkår i Karlskrona. 

Mer info om festivalen och anmälan hittar du på www.musikrum.se

Anmäl er till MusikRUM 15-17 maj!

och ges möjlighet att uppträda på deltagarkonserter tillsammans med en erfaren pianist. På kvällarna erbjuds såväl konserter, folkdans som lek och i 
slutet av kursen hålls den legendariska ”Crazy Night” där musiken och instrumenten används på ett fritt och humoristiskt sätt. 

Det finns tre nivåer i orkestern på Tónlek: den lätta nivån, där man spelar efter handtecken och alltså utan noter; den mellersta nivån, där man spelar efter 
noter och övar stämmor tillsammans i grupp samt; den högre nivån, där man spelar avancerade stämmor och har tid över till kammarmusik. 
Alla spelar också tillsammans i den stora Tónlekorkestern, men det hindrar inte de äldsta deltagarna från att hinna med mycket repertoar under kursen.  

Lärarna är alla professionella musiker och lärare på hög nivå, med ett brinnande engagemang samt intresse för den nordiska gemenskapen. Orkestern 
dirigeras av den internationellt kände engelsk-italienske (men dansktalande) dirigenten Damian Iorio. 

Se program och repertoar samt lärarnas cv på www.nyssmusik.net
Välkommen med i den nordiska musikgemenskapen! 

TÒNLEK 1-7 augusti 2020 
Tónlek är en nordisk sommarkurs på OrkesterEfterskolen i Holstebro, Danmark för barn och 
ungdomar som spelar stråkinstrument i åldrarna 8–18 år. 

Till Tónlek är alla välkomna, oavsett nivå. Genom musiken får vi vänner och skapar nätverk över 
hela Norden. Vi lär oss om de nordiska länderna och får förståelse för varandras språk och  
kulturer på ett roligt och inspirerande sätt. 

Barn, ungdomar och lärare kommer från alla de nordiska länderna och spelar tillsammans i 
grupp och orkester varje dag. Som deltagare får du också individuell undervisning, ca 4 x 30 min

Foto: David Gustavsson

FLER KURSER, 
WORKSHOPS OCH EVENTS 

HITTAR DU PÅ

 
 WWW.RUM.SE/KALENDER

FYRA RUM:mare VANN POLSTJÄRNEPRISET!
Stort grattis till våra fyra medlemmar Vilhelm, Klara, 
Tekla och Harald som vann Polstjärnepriset 2020!

Första plats tog Tekla Nilsson, 17 år från Lund med sin 
klarinett då hon magnifikt framförde Introduktion och 
Variationer för klarinett och piano av B H Crusell.

Andra pris gick till Harald Edin, 16 år, Styrsö, kontrabas. 
Tredje pris gick till Klara Borgqvist, 18 år, Lund, oboe. 
Fjärde pris gick till Vilhelm Moqvist, 16 år, Götene, piano.

Än en gång, STORT GRATTIS!!!

ORKESTERDIRIGERINGSKURS - STOCKHOLM
En möjlighet för dig mellan 15-25 år att få lära dig  
grunderna i orkesterdirigering! 
Kursen går tre söndagar under våren i Stockholm:  
15 mars, 19 april och 31 maj, kl 10-16.

Denna dirigeringskurs är för dig som har musikaliska  
kunskaper och erfarenhet av att spela i orkester, men 
kanske ingen, eller mindre erfarenhet av dirigering 
ännu. Vi riktar oss självklart till både tjejer och killar 
med en förhoppning om jämn fördelning av deltagarna. 
Kursledare är Merete Ellegaard, en erfaren professio-
nell dirigent med vana att leda kurser för unga musiker.  
Sista tillfället får du möjlighet att dirigera Stockholms 
Ungdomssinfonietta!
De olika kursmomenten består av grundläggande slag-
teknik, partiturstudier, musikalisk kommunikation och 
repetitionsteknik.

Deltagaravgift: 1 350 kr (RUM-medlem betalar 1 200 kr)
Anmälan senast 15 februari! 
Mer info och anmälan hittar du på 
www.stockholm.rum.se
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Tónlek är ett nordiskt samarbete mellan RUM - Riksförbundet Unga Musikanter och 
Musik och ungdom i Danmark som organiseras i samarbete med Association Network Nyss.

Anmälan är öppen! Ett unikt projekt organiserat av JM 
International som sammanför några av planetens mest 
lovande unga jazztalanger i ett internationellt storband.
Är du en mycket begåvad musiker mellan 18 och 26 år 
som spelar saxofon, trombon, trumpet, horn, tuba, bas, 
gitarr, trummor, slagverk, piano eller sjunger så är du 
välkommen att ansöka. Det är viktigt att du läser noter, 
men viktigast av allt är din kärlek för jazz!

Blir du antagen så får du spela med andra förstklassiga 
unga musiker under ledning av den amerikanska trom-
bonisten och kompositören/arrangören Luis Bonilla och 
andra internationellt kända jazzmentorer.
JM Jazz World börjar med en veckas repetitioner under 
sommaren 2020 följt av en internationell konsert- / festi-
valturné på 7 - 10 dagar. Mer info släpps i februari 2020. 
Anmäl dig och läs mer på www.jmjazzworld.com

JM JAZZ WORLD ORCHESTRA
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