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PRIZEPOOL: 1000 € 
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Åben for komponister i alle aldre og nationaliteter. 
Indsendte kompositioner skal være skrevet til sologuitar. 
Kompositioner skal skrives til den seks strengede klassiske
guitar. 
Alternative stemninger er acceptable. 
Faste medier og/eller live elektronik accepteres ikke. 
Indsendte kompositioner må ikke være længere end otte
minutter. * Komponister kan indsende flere værker. 
Indsendte kompositioner skal være tidligere upublicerede
(ikke udgivet af et kommercielt forlag). 
Konkurrencen er arrangeret af foreningen: Aalborg
Internationale Guitar Festival & Konkurrencer. 
Juryens afgørelse er endelig. 
Dommersystemet er et internt system og er ikke åbent for
offentlig diskussion.

Alle potentielle problemer og/eller situationer, der ikke er
omfattet af ovenstående regler, afgøres af arrangørerne af
konkurrencen.

Aalborg Guitar Festival og Konkurrencer inviterer til tilmelding til
Komponistkonkurrencen for den seks strengede klassiske
guitar. Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med
Bergmann Edition og med støtte fra Augustin Fonden
(https://augustinusfonden.dk). 
Et af formålene med konkurrencen er at fremme nye værker og
dermed udvide det klassiske guitarrepertoire. 
Målet er at komponist skal møde guitarist, og guitarist møder
publikum. 
Bergmann Edition er facilitator af konkurrencen og
kontaktperson ved spørgsmål.

Generelle retningslinjer og regler: 
 

Resterende regler: 

Konkurrencer 2022



Konkurrencer 2022

Fuldfør først onlinebetaling på:
https://www.place2book.com/en/sw2/sales/c1wjnuqlqx
Lav venligst en pdf-kopi af din betalingskvittering/billet, og
send den sammen med din musik- og mp3-fil af dit arbejde
til: allanbergmann@gmail.com (inden den 31. oktober 2022
kl. 23.59). Deltagergebyrer refunderes ikke.

Vi accepterer Finale-, Sibelius-, Musescore- og Dorico-filer. Vi
accepterer også Music.XML-filer, så længe XML kan læses af
en af   de fire angivne applikationer. 
Vi kan teste XML-filens læsbarhed, før du deltager i
konkurrencen. Send filerne til allanbergmann@gmail.com til
test.

  Vinderen modtager en præmie på €1.000.*
  Vinderværket udgives af "Bergmann Edition", både på papir og
digitalt.
  Vinderværket vil blive dedikeret til vinderen af   1. kategorien.

 

Indsendelse af værker:
 

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2022.
Ansøgningsgebyr: 50 € for hvert værk (+ billetsalgsgebyr). Der
kan indsendes flere værker (et ekstra ansøgningsgebyr skal
ledsage hvert ekstra værk).
Ansøgningsmateriale og gebyrer skal indsendes og betales
online senest mandag den 31. oktober 2022, kl. 23:59.

Alle bidrag til konkurrencen skal indeholde følgende:
1. 

2. 
Stykkerne skal noteres i et nodeprogram:

Du skal inkludere en optagelse som en mp3-fil af værket, enten
en liveoptagelse eller en computergenereret mock-up.
Alle kompositioner vil blive anonymiseret, før de præsenteres for
dommerne.
Alle filer skal sendes til allanbergmann@gmail.com (inden den
31. oktober 2022, kl. 23.59).

Priser:
 

Der uddeles tre priser.
1. Prisen:

2. og 3. præmien udgives som print-on-demand.
Dommere har ret til at uddele alle eller nogle af præmierne eller
ingen.
Vindende kompositioner annonceres ved priskoncerten den 20.
november 2022 kl. 14.30 og offentliggøres herefter online på
www.aalborgguitarfestival.com samt på
https://www.facebook.com/Aalborginternationaleguitarfestival.
*Vinderen af   1. præmien modtager en e-mail, og €1.000 vil blive
overført til vinderens bankkonto.

25. AGFC 2022

 
 

Jury:
 

The jury will consist of 3 judges. 
All of them have international 

experience as a composer, 
arranger and/or performer.

 

Formand for Juryen:
 
 
 
 
 

Simone Iannarelli,
Italien/Mexico 

Komponist, guitarist og professor i
guitar ved Institute of Fine Arts ved

University of Colima i Mexico.
 
 

Jury medlemmer: 
 
 
 

Antonio Duro, 
Spanien

Professor ved Conservatorio Superior de
Música, Manuel Castillo, Sevilla, Spanien.

Meget aktiv inden for ny musik og har
premiere og fremført et utal af nye
kompositioner til klassisk guitar.

 
 
 
 
 
 

Colette Mourey, 
Frankrig

Klassisk guitarist, musikpædagog,
musikforsker og komponist.

 
 
 
 



Sponsors & Partners  

www.aalborgguitarfestival.com

Sponsors & Partners

Aalborg Kommune
 

Statens Kunstfond
 

Augustinusfonden
 

Region Nordjylland 
Alhambra Guitars

Woodstock Guitars
 

Det Jyske 
Musikkonservatorium

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
 


