
4. AALBORG INTERNATIONALE
GUITAR KONKURRENCE FOR

KLASSISK GUITAR SOLO 
KATEGORI II

 

PRIZEPOOL: 6000 € 
 DEADLINE TILMELDING: 6 NOVEMBER 2022

 
 

WWW.AALBORGGUITARFESTIVAL.COM

 
 

 

Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande.
Kun guitarister i alderen 13 til 17 år kan deltage.
Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er mindst 5 registrerede deltagere.
Der er kun 1 runde i konkurrencen
Konkurrencens Kategori 2 afvikles på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg i
Aalborg fredag den 18.11.2022 i tidsrummet kl. 16.00 – 19.00.

Regelsættet for denne konkurrence
De generelle regler for konkurrencen..
Juryens afgørelser.

Konkurrencen alene: kr. 200 (27 €), som samtidig dækker gratis entre til koncerten den 18.11.2022.
Talentklassen og konkurrencen: kr. 930 (125 €.) - programmet på hjemmesiden under workshops. 

Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet.
Frit valg af repertoire.
Det er tilladt at anvende noder.

 

Kategori II for Klassisk Guitar solo:
Betingelser for deltagelse i kategori II:

.

Hver aktiv deltager skal acceptere følgende betingelser:

Prisen for deltagelse: 

 

Gældende rammer for optræden:
Den maksimale spilletid er 8 minutter.

Priser for vindere i Kategori 2 
Vinder af 1. prisen: 500 € (bankoverførsel)

Diplom og guitar tilbehør.
 

Vinder af 2. prisen: 100 €  (bankoverførsel)
Diplom og guitar tilbehør

 

Vinder af 3. prisen: 50 €  (bankoverførsel)
Diplom og guitartilbehør

 

Alle øvrige deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i talentseminar eller mesterklasserne, og er
tilstede ved deltagerkoncerten den 20.11.2022 kl. 14.30 på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30,

9000 Aalborg.  



Competitions 2022

Konkurrencen er åben for offentligheden.
Ledelsen af Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrencer, forbeholder sig retten til:
at afvise en deltager.
at regulere antallet af deltagere af guitarister i hver kategori.
Juryen har retten til at afbryde en deltager, hvis denne overskrider den specificerede tidsgrænse for
henholdsvis kategori I og kategori II. 
Juryens beslutning i konkurrencerne er endelig og kan ikke ankes. 
Bedømmelsessystemet er et internt anliggende og ikke åbnet til diskussion. 
1.-prisvindere i henholdsvis Kategori I og Kategori II, må ikke deltage i næste års konkurrence i
samme kategori.
RESTERENDE FORORDNINGER: Alle problemer og / eller situationer, der ikke er omfattet af
ovennævnte bestemmelser, afgøres af arrangørerne af konkurrencen.

Deadline for alle ansøgninger er til 6. November 2022. En ansøgning anses først for gældende, når
indbetalingen for deltagelse er modtaget.
Seneste dato for afbud er 17. oktober 2022. Deltagergebyret vil blive refunderet, hvis deltageren
beslutter sig til at melde fra inden førnævnte frist.
Der vil ikke ske nogen refusion af indbetalt gebyr for afbud modtaget efter 17. oktober 2022.
Møder deltageren ikke op til rette tid, vil han eller hun blive afskåret fra at deltage yderligere i
konkurrencen og deltagergebyr vil være tabt.
Rækkefølgen i konkurrencen udvælges ved lodtrækning, og vil blive meddelt de respektive deltagere
senest aftenen før konkurrencen. 
Særlige bestemmelser for både Kategori I og Kategori II

Aalborg Internationale Guitarfestival & Konkurrencer har ret til at lave audio og visuelle optagelser af
konkurrencen og arrangere udsendelser og distribuere disse optagelser uden vederlag og yderligere

tilladelser til de berørte kunstnere/deltagere. 

 
Jury ved den 4. Aalborg International Guitar Konkurrence kategori II:

Juryformand: Frederik Munk Larsen, Denmark.
 

Øvrige medlemmer: Vacant & Samrat Majumder Indien/Skotland.
 

Bestemmelser for den 4. Aalborg International Guitar Competition 2022 
for klassisk sologuitar i 2 kategorier.

Mange tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere for at gøre denne
konkurrence mulig.

 
Generelle regler for konkurrencen:

 
Øvrige regler for deltagelsen i AIGCs konkurrence 2022:

 
OPTAGELSER OG BROADCASTS: 

 
 



Sponsors & Partners  

www.aalborgguitarfestival.com

Sponsors & Partners

Aalborg Kommune
 

Statens Kunstfond
 

Augustinusfonden
 

Region Nordjylland 
Alhambra Guitars

Woodstock Guitars
 

Det Jyske 
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GuitarRama
Siccas Guitars

Dansk Guitar Selskab 
 

GuitarRama
 

Savarez
 

Sankt Markus Kirken
 

GuF
 

Papaya Musik 
 

Huset
 

Klaverstemmeren
Kulturskoler i Nordjylland 

Skipper Clement Skolen
Budolfi Kirke

 

Aalborg Event
 

Acoustic Music Books
 

Bergmann Edition
 

Fokus & Kulturklubben
 

Aalborg Kulturskole 
 

Den Rytmiske Nordkraft
 

Center For Dansk Jazz 
Historie 

 

Copenhagen Guitars
Silkeborg Guitarklub

Silkeborg Bad
Mariagerfjord Kulturskole

Volunteers
 

And many more
 


