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Markku Johansson tävling i komposition och arrangemang 
 

Vantaan Viihdeorkesteri arrangerar 2018 den första tävlingen i komposition och arrangemang 
som bär Markku Johanssons namn. Tävlingen är en del av programmet i 70-årsjubileet för 
Vantaan Viihdeorkesteri. Målsättningen med tävlingen är att hitta ny musik för 
underhållningsorkestern och uppmärksamma det betydande inflytandet på den finska lätta 
musiken som Markku Johansson, den långvariga dirigenten på Vantaan Viihdeorkesteri, haft.  

Det finns två serier i tävlingen, komposition och arrangemang. Verken bör vara tidigare 
opublicerade. I kompositionstävlingen kan man delta med en instrumentalkomposition, och i 
arrangemangtävlingen med ett valbart arrangemang för orkester och sångröst. Låtarna ska 
sättas upp för den stora sammansättningen av Vantaan Viihdeorkesteri. 

Juryn betonar i sina utvärderingskriterier följande saker: 

• Kompositörens syn på underhållningsmusik på 2020-talet 
• Högklassig instrumentation 
• Ett naturligt skrivsätt för varje instrument 

 

Vi önskar att arrangemanget respekterar låtens ursprungliga stämning och karaktär. 
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Tävlingens regler: 
1. Alla musikmakare får delta i tävlingen, utan någon geografisk eller åldersbegränsning, med 

undantag för tävlingsarrangörerna och juryn.  

2. Tävlingsstycket bör vara tidigare opublicerat och icke-framfört. 

3. Tävlingsstycket bör vara mellan 3 och 6 minuter långt. 

4. Tävlingen har två kategorier: 
 
Kompositionstävling: En instrumentalkomposition för Vantaan Viihdeorkesteris 
sammansättning. 
 
Arrangemangtävling: Ett sångarrangemang av valfritt stycke antingen för en manlig eller 
kvinnlig solist och Vantaan Viihdeorkesteris sammansättning. Den manliga solistens 
register ska vara bariton, den kvinnligas alt. 

5. Varje deltagare kan delta med ett verk i vardera kategorin. 

6. Sammansättning för Vantaan Viihdeorkesteri: 
 
2 flöjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 4 valthorn, 3 trumpeter (in Bb), 3 tromboner,  
1 tuba, pukor, 2 slagverksspelare, 1 harpa, 1:a violiner, 2:a violiner, altvioliner, cellor, 
kontrabasar, elgitarr, piano/klaverinstrument, elbas, trumset. 

7. Material som bör skickas in: 
 
Notmaterialet bör innehålla partitur samt alla nödvändiga stämmor. Notmaterialet bör 
sändas i elektronisk form som pdf-fil med kompositörens/arrangörens pseudonym. 
Deltagarens identitet får inte framkomma i tävlingsstyckets noter. Vi rekommenderar att 
deltagarna bekantar sig med exempelvis dessa instruktioner för finslipning av notmaterial: 
http://mola-inc.org/article/Music-Preparation-Guidelines-for-Orchestral-Music.pdf 
 
En länk till en demoversion av stycket i mp3-format. Exempelvis filer som man får från 
notprogram passar för detta syfte. Bifoga en länk till ditt verk i e-posten, en länk via vilken 
man kan ladda ner filen, inte en mp3-fil som bilaga i mejlet. 
 
Tävlingsdeltagarens kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 
 
Allt material skickas i ett e-postmeddelande till adressen: kilpailu@viihdeorkesteri.fi 
 
Materialet till tävlingen bör vara framme senast den 15.6.2018 klockan 16. 
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8. Vantaan Viihdeorkesteri får ensamrätt att framföra låtens tävlingsversion i två (2) år från 
och med finalkonserten. All upphovsrätt till verket består hos upphovsrättsinnehavaren. 
Tävlingsverken blir kvar i Vantaan Viihdeorkesteris notsamling. Vantaan Viihdeorkesteri 
förbehåller sig rätten att göra ljudinspelning och bildinspelning av tävlingslåtarna, 
fotografera eller filma finalkonserten för tv, eller på andra sätt göra en inspelning av låten. 
 
Om tävlingsverket senare förläggs består användningsrätten av notmaterialet hos Vantaan 
Viihdeorkesteri i framtida konserter utan skild ersättning. 

9. På finalkonserten den 17.9.2018 på Kulturhuset Martinus framförs verken som den 
preliminära juryn valt ut, och av dessa väljer tävlingsjuryn de vinnande låtarna. Tävlingens 
sammanlagda prissumma är 18 000 euro. Tävlingsjuryn beslutar om fördelningen av 
prissumman.  

10. Medlemmarna av tävlingsjuryn är Hans Ek (Sverige), Markku Johansson, Jaakko Kuusisto 
och Antti Rissanen; som sekreterare fungerar Jussi Lampela. Kapellmästaren på konserten 
är Nick Davies. 

11. Tävlingsdeltagarna vars verk blivit valda till finalkonserten får veta detta senast 17.8.2018.  

 

För mer information: 

Tävlingssekreterare 
Jussi Lampela 
050 558 03 86 
jussi@jussilampela.com 
 

Vantaan Viihdeorkesteri 
Janne Rönnbäck 
verksamhetsledare 
0400 780770 
janne.ronnback@viihdeorkesteri.fi 
 

 

 


