
 
 

Bergslagens Kammarsymfoniker bjuder härmed in till  
”Årets Tonsättare 2016” 

 
Bergslagens Kammarsymfoniker är en unik långfärdsorkester som samlar musiker från mellersta Sverige med 

Bergslagen som centrum. Orkestern består av musiker, musiklärare, studerande och fritidsmusiker i alla 

åldrar. Spelglädje och höga musikaliska ambitioner är orkesterns ledstjärna. 

Varje år utser Bergslagens Kammarsymfoniker "Årets tonsättare", som får ett nyskrivet orkesterverk 
uruppfört på den avslutande festkonserten i Cassels Konserthus, Grängesberg, under Bergslagens 
Kammarsymfonikers sommarkurs. 
 

Det finns också möjlighet att få kammarmusikaliska verk framförda på konserter under veckan, då olika 
ensembler ger konserter på ett antal spelplatser under kursveckan. Kursveckan äger rum under tidsperioden 
24– 30:e Juli, 2016, på Sjövik Folkhögskola, där årets tonsättare inbjuds att delta för att se hur musikverket 
växer fram. 
 

Till sommarkursen 2016 bjuder vi nu in intresserade kompositörer att anmäla sitt intresse. 
Skicka in namn och övrig kontaktinformation till: 
info@kammarsymfoniker.se  eller via vanlig post: 
"Årets Tonsättare" 
Bergslagens Kammarsymfoniker c/o 
Tomas Sahlberg 
Lerduvegränd 10 
737 49 Fagersta 
 

I Ansökningen bifogar du: 
- exempel på tidigare kompositioner i form av noter / partitur i PDF format. 
- ljudexempel ( mp3 , wawe eller liknande ) eller länkar till dokumentation på tex youtube, av din musik för 
att vi ska kunna göra en bedömning. 
 

Ansökan ska vara inne senast den 15 Januari, 2016. 
Årets tonsättare utses av en arbetsgrupp från Bergslagens Kammarsymfonikers styrelse. 
Tonsättaren ska då vara beredd på att skriva ett verk som uruppförs på vår festkonsert i Cassels konserthus 
den 30 Juli, 2016 .Årets tonsättare får besked om orkesterns besättning så att rätt förutsättningar ges. 
Noter ska vara klara senast 1 Juli, så att noter kan skickas ut till BKS-kursens anmälda musiker 
Under kursveckan finns det möjligheter att annan kammarmusik uppförs i olika konstellationer och på olika 
konsertplatser. 
Årets tonsättare får reseersättning, kost och logi under kursveckan. I övrigt så finns det inga prispengar att 
hämta, mer än eget ansvar för att STIM-anmäla sitt verk. Ära och berömmelse är vad BKS kan erbjuda. 
 

Med vänliga hälsningar 
Tomas Sahlberg, Ordförande i Bergslagens Kammarsymfoniker 
Frågor eller annan info ges via mail:  
info@kammarsymfoniker.se 


