
 

                  

 
 
Kjære deltaker!  
 
Gratulerer! Du er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet i Ungdommens 
musikkmesterskap (UMM) 2017-2018. Mesterskapet gjennomføres 20. og 21. januar 2018 
på Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo. Vi vet at det ligger mye arbeid bak 
prestasjonen, og det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til Oslo.  
 
Program for nasjonalt Ungdommens musikkmesterskap: 
 
Lørdag: fra 09.00  Semifinale. Alle spiller hele repertoaret. Husk maksimum  
     spilletid. 
 

19.30  Europeisk konsert og kunngjøring av poeng og priser. 
Kunngjøring av hvem som spiller i finalen søndag kl. 10.30. 

     
Søndag: 10.30           Finalekonsert med de beste førsteprisvinnere fra hver  
    kategori/klasse. 
 
  14.00   Kunngjøring av fem deltakere som går til superfinale. 
 

15.00 Superfinale. Kåring av «Årets musiker 2017-2018». Utdeling av 
konsertoppdrag til førsteprisvinnere, utdeling av 
inspirasjonspriser og publikumspris. 

 
Tidsplaner legges ut på nettstedet umm.no. Alle deltakere er selv ansvarlig for å følge med 
på oppmøtetidspunkt. 
 
Deltakerne må møte senest én time (60 minutter) før oppsatt spilletid. 
 
Repertoar 
Siste frist for å melde på fullstendig repertoar: 1. desember 2017. Fristen må overholdes. 
Se reglement på www.umm.no. Sendes til: bente.smaavik@kulturskoleradet.no. 
 
Bilder til program 
Hvis du ikke allerede har sendt et bilde, sendes dette omgående og senest 1. desember til 
bente.smaavik@kulturskoleradet.no. 
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Øving 
UMM vil disponere noen rom på Norges musikkhøgskole der finalistene kan varme opp rett 
før de skal spille.   
 
Deltakeravgifter 
Nasjonalt mesterskap: kr. 500,- for solister og kr. 500,- for duoer/trioer. For andre typer 
ensembler kr 500,- + 100,- pr. musiker utover tre. Denne settes inn på konto: 4200 21 95857. 
Husk at deltakerens navn skal noteres på innbetalingen! Frist: 1. desember 2017. 
 
Overnatting 
Må den enkelte ordne selv. 
 
Akkompagnatør 
Til nasjonalt mesterskap kan solister enten bruke egen akkompagnatør eller akkompagnatør 
som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMM sine akkompagnatører i nasjonalt 
mesterskap gjelder følgende: Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og 
akkompagnement under mesterskapet. Deltakere utenfor region Oslo får tjenesten gratis. 
Deltakere fra region Oslo betaler kr. 1.300,-. Det er arrangøren som tildeler 
akkompagnatør. Deltagere (gjelder alle) som ønsker å benytte egen akkompagnatør må 
betale selv.  
 
Til dere som bruker egen akkompagnatør: Dersom din akkompagnatør skal akkompagnere 
flere, er det den enkelte deltakers ansvar at dette sjekkes. Dette er for å unngå at 
akkompagnatøren spiller på tvers av disipliner (i januar 2018 gjelder dette messing og 
treblås.) Dersom det oppstår kollisjoner forbeholder arrangøren seg retten til å kreve at 
akkompagnatøren endres. 
 

• Gi beskjed til Radmila Stojkovic, radastoj@yahoo.no, innen 24. november 2017 dere som 
vil benytte UMMs akkompagnatører 

• Gi beskjed til Bente Smaavik Borge, bente.smaavik@kulturskoleradet.no, om navn på 
akkompagnatør du skaffer selv innen 24. november 2017. 

 
Informasjon 
Viktig: All informasjon blir lagt på www.umm.no. Følg med for eventuelle endringer! 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til: 
 
Rut Jorunn Rønning 
Tlf. 918 42 830, e-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  
 
Lykke til med forberedelsene! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rut Jorunn Rønning       
prosjektleder        
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