
 

 

11.11.2018 
Kjære deltager! 
 
Det nærmer seg Ungdommens Musikkmesterskap, og vi ser fram til å møte dere 
om en ukes tid! 
Vi vil be om at alle møter opp 45 minutter før den oppsatte spilletiden. Alle må 
være forberedt på at de kan bli innkalt til spilling litt før oppsatt tid. Alle deltakere 
må registrere seg ved informasjonsbordene i resepsjonen alle spillesteder. På 
Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5, er dette i 3. etasje. 
 
Lørdag 17. november 
Ensembler: Bærum kulturskole, Otto Sverdrups plass 4, Sandvika 
Slagverk: Bærum kulturskole, Otto Sverdrups plass 4, Sandvika 
  
Søndag 18. november 
Solistklasser: 
Blås: Bærum kulturskole, Otto Sverdrups plass 4, Sandvika 
Sang og gitar: Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5, Grønland/Oslo 
Fiolin og cello: Edvard Munch videregående skole, Ullevålsveien 5, Oslo 
Åpen klasse/kirkeorgel og akkordeon: Helgerud kirke 
 
Det er ønskelig at alle deltagere selv presenterer seg og hva de skal spille. 
 
Spillelister og repertoarlister 
Merk at det har kommet noen justeringer av tider. Sjekk spillelisten jevnlig fram 
mot mesterskapet.  
Her finner du listene på nettet: http://umm.no/regionalt/oslo-sandvika  
 
Spilletid 
Vi minner om tidsramme for samlet spilletid (total varighet på stykkene) 
Solister 

• Klasse 1: Minimum 4 (fire) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
• Klasse 2: Minimum 6 (seks) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
• Klasse 3: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
• Klasse 4: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 

Kammermusikkgruppe 
• Klasse 1: Minimum 5 (fem) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
• Klasse 2: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
• Klasse 3: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter. 
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Jury og poengvurdering 
Alle klasser vil bli vurdert av en jury bestående av 2 personer, for kammermusikk 
består juryen av 3 personer. 
Alle deltagere vil bli vurdert ut fra gjeldende poengsystem.  
Alle vil få en skriftlig tilbakemelding fra juryen. 
 
Oppvarmingsrom 
På spillestedet vil det være noen rom for oppvarming. Det er mange som har 
behov for å varme opp denne dagen, og man kan derfor ikke ha rom til 
disposisjon for øving over et lengre tidsrom. Vaktene på det enkelte sted fordeler 
oppvarmingsrom. Rommene kan ikke brukes til øving – kun til oppvarming.  
 
Mat og drikke 
Ta med deg det du trenger av mat og drikke for dagen. Det blir salg av enkel 
mat/drikke på Bærum kulturskole (kl. 0930-1200/0930-1430). 
 
Kunngjøring av resultater 
Lørdag kl. 15:30 på Bærum kulturskole: kammermusikk og solo slagverk 
Søndag kl. 17.00 på Edvard Munch videregående skole: fiolin og cello 
Søndag kl. 17.00 på Oslo kulturskole: sang og gitar 
Søndag kl. 16.30 på Bærum kulturskole: blås og åpen klasse 
 
Alle deltagerne vil få diplom og kunstkort. Kun pris kunngjøres, dette legges også 
ut på nettsidene til UMM. Deltagere som får 24 eller 25 poeng blir direkte 
kvalifisert til nasjonalt mesterskap 18.-20. januar 2019. 
 
 
Publikum 
Mesterskapet er åpent for publikum, og det er gratis éntre. 
 
Vi ønsker alle deltagere lykke til med forberedelsene og framføringene undere 
årets UMM! 
 
For informasjon og spørsmål:  
rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  
Tlf: 91842830 
 
Velkommen til Ungdommens musikkmesterskap 2018/19, Oslo/Sandvika!  
For arrangørene 
Rut Jorunn Rønning, prosjektleder Ungdommens musikkmesterskap  
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