Anmälansblankett och Tävlingsregler
Festivalen äger rum lördag 7 maj i Grünewaldsalen på Stockholms Konserthus
Anmälan från 1 mars till 1 april 2016
Namn
Adress
Postkod o Ort
Persnr

Min epost

Vårdnadshavaren (VH) epost

Mitt mobilnr
VH:s mobilnr

Jag har spelat i _____ år och tar pianolektioner hos
Hemma spelar jag på: flygel – piano av märket
Jag har deltagit i tidigare Steinway Festival: 2014 - 2012 – 2010 – 2007 – 2005
Skriv några rader om dig själv – tänk på frågor såsom: Vad gjorde att du började spela piano? Var det
för att det fanns ett piano eller en flygel hemma? Vad tycker du är så roligt med pianospel? Vad är dina
fritidsintressen? Var ser du dig själv om några år?...

Repertoar
Jag framför följande verk av en svensk kompositör
Kompositör

Stycke

Antal min

Jag kompletterar ev. med följande verk(en):
Kompositör

Stycke

Steinway Piano Gallery – Tegeluddsvägen 100 – 115 28 Stockholm
info@piano.se – www.piano.se – 08 663 4044

Antal min

Tävlingsregler
1. Steinway Festival 2016 anordnas lördag 7 maj 2016 i Grünewaldsalen på Stockolms
Konserthus.
2. Alla pianister folkbokförda i Sverige och yngre än 18 år den 7 maj 2016 är välkomna att
anmäla sig. Anmälan startar från 1 mars och avslutas 1 april 2016 eller så länge det finns
plats.
3. Antal deltagare är begränsat till ca 50 – principen ”först till kvarn” gäller.
4. Fri val av repertoar förutom att den skall innehålla ett stycke av en svensk kompositör.
5. Hela programmet spelas utantill.
6. Åldersgrupper och tillåten speltid:
Grupp A: upp till 11 år – max 5 min
Grupp B: 12 till 14 år – max 7 min
Grupp C: 15 till 17 år – max 9 min
Vilken grupp man tillhör beror på hur gammal man är 7 maj 2016.
7. Juryn består av 3 konsertpianister: Per Tengstrand (ordförande), Hans Pålsson och Maria
Rostotsky. Deras beslut kan inte överklagas.
8. Priser
Alla deltagare får ett diplom. I varje ålderskategori utses 1:a, 2:a och 3:e platser.
Ett speciellt pris tilldelas för bästa tolkning av det obligatoriska momentet.
En av deltagare utnämns till att delta i den internationella Steinway Festivalen som anordnas i
Hamburg 9 till 12 september 2016.
9. Deltagandet i Steinway Festivalen är kostnadsfritt.
10. Biljetter hanteras av Stockholms Konserthus och kostar 120 SEK per vuxen – fri entré till
ungdom under 18 år.

Läst och godkännt, (datum)

Underskrift deltagare

Underskrift vårdnadshavare

Blanketten skickas till nedanstående adress eller via epost.

Steinway Piano Gallery – Tegeluddsvägen 100 – 115 28 Stockholm
info@piano.se – www.piano.se – 08 663 4044

