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RADIOKÖREN FIRAR 90 ÅR
Radiokören firar jubileumsåret 2015 med a cappella- 
konserter, orkesterkonserter och turnéer. Radiokören  
tillsammans med chefsdirigent Peter Dijkstra  
bjuder på en jubileumsserie i flera avsnitt där ingen  
konsert är den andra lik. 

Tel 08-784 18 00
berwaldhallen.se

STILL SINGING  
STRONG

Tipsen blir verklighet i Västmanland

Kvinnliga tonsättare i fokus
En internationell tävling i a cappel-
lamusik, för kvinnliga tonsättare 
– oavsett yrke och nationalitet. Så 
sammanfattas enklast Allmänna 
Sången & Anders Wall Composi-
tion Award. 

Den lyckliga vinnaren får 50 000 kronor 
och publicering av verket via Gehrmans 
Musikförlag. Det kommer dessutom att ur-
uppföras på Allmänna Sångens vårkonsert 
2016 i Uppsala.

– Tonsättarpriset instiftades i samband 
med att Allmänna Sången firade 50 år som 

blandad kör 2013. Vi ville uppmärksamma 
kvinnliga tonsättare och deras arbete. 
Som en driven och engagerad kör är det 
här priset också ett roligt sätt för oss att 
lägga grund för ny kreativitet, säger Emil 
Sundberg, projektledare.

Förra gången lockade tävlingen tonsät-
tare från hela världen. Hela 15 länder fanns 
representerade bland de inkomna bidra-
gen, däribland Australien, USA, Taiwan, 
Ungern och Nederländerna. 

tävlingsBiDragen BeDöMs av en jury med 
stor erfarenhet av körmusik, komposition 
och arrangemang.

Just nu pågår arbetet med att konstru-

era ett anmälningsformulär på Allmänna 
Sångens hemsida. 

Och reglerna är tydliga.
– Vi vill ha partituret som pdf och 

dessutom ska man bifoga en ljudfil där 
verket framförs. Deadline för anmälan är 
1 december 2015 och för materialet 7 ja-
nuari 2016. Språken som gäller är svenska, 
engelska eller latin. Verket ska vara skrivet 
för blandad kör, för det här ändamålet och 
får inte har framförts på tävling tidigare, 
berättar Emil Sundberg.

– Ny information publiceras löpande på 
vår hemsida och på Facebook.
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A cappella-tävling lockar deltagare från hela världen

I vinter är det åter dags att lämna in bidrag till Allmänna Sångens tonsättartävling för kvinnor.




