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                                                                                                                                    Oslo, 9. september 2019 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) ønsker nye og tidligere deltakere velkomne til å delta i 

mesterskapet 2019 – 2020. Det hele starter med regionmesterskap ti steder i landet: Tromsø, 

Mosjøen, Stjørdal, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Larvik, Oslo/Sandvika og Lillehammer.  

Nytt av året 1: Deltakere som er 19 år eller eldre skal i første omgang delta med videoopptak. 

Nytt av året 2: I Tromsø og Mosjøen kan deltakerne velge mellom å delta i mesterskapet eller bare 

fremføre verkene sine (i presentasjonsklassen). Alle får uansett tilbakemeldinger fra en jury som de 

kan bruke videre i sin øving. 

Spillelistene og repertoaroversikt vil legges ut i appen program.no og via de regionale nettsidene på 

mesterskapets nettsted umm.no. 

Disiplinene for deltakere under 19 år, klasse 1, 2 og 3, er denne sesongen piano, blås, slagverk, åpen 

klasse med harpe, akkordeon og kirkeorgel samt kammermusikk. 

Deltagere i alderen 19–25 år kan delta i alle disipliner. Det vil si sang, stryk, gitar piano, blås, slagverk, 

åpen klasse med harpe, akkordeon og kirkeorgel samt kammermusikk. 

Viktige datoer UMM 2019/2020 

1. oktober 2019 Påmeldingsfrist alle klasser 

1. november 2019 Opplasting av videoopptak klasse 4/C 
(eldste klasse) 

9. november 2019 Regionmesterskap, Lillehammer 

 Regionmesterskap, Mosjøen 

 Regionmesterskap, Stjørdal 

 Regionmesterskap, Ålesund 

9.–10. november 2019 Regionmesterskap, Bergen 

16. november 2019 Regionmesterskap, Larvik 

 Regionmesterskap, Tromsø 

16.–17. november 2019 Regionmesterskap, Oslo/Sandvika 

17. november 2019 Regionmesterskap, Kristiansand 

 Regionmesterskap, Stavanger 

16.–19. januar 2020 Nasjonalt mesterskap, Oslo 
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Informasjon om UMM finner du på nettstedet umm.no og på facebooksida Ungdommens 

musikkmesterskap. 

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og 

Norges musikkhøgskole. 

UMM er et mesterskap litt utenom det vanlige. Alle deltakerne i regionmesterskapene får en 

vurdering og en poengsum fra juryen. Utfallet av dette avgjør hvor vidt deltakerne går videre til det 

nasjonale mesterskapet. 

Endringer for eldste klasse 

I årets mesterskap har konkurranseopplegget for den eldste klassen blitt videreutviklet og endret. 

Blant annet ved at den øvre aldersgrense er hevet og at det er tilrettelagt for deltakelse med 

innsending av videopptak i innledende runde. 

Klasse 4 er for musikkstudenter/musikkutøvere fra 19 år og til og med 25 år. Den eldste klassen har 

åpent for alle disipliner hvert år. Det vil si stryk, messingblås, treblås, slagverk, piano, gitar, sang, 

åpen klasse (akkordeon/harpe/kirkeorgel) og kammermusikk. 

Beskrivelse av opplegget for eldste aldersklasse: 

1) Innledende runder på video. Instrumentgrupper bedømmes separat. Juryen avgjør hvem som er 

kvalifisert til å gå videre til semifinalespill i det nasjonale mesterskapet, der deltakerne 

konkurrerer videre innenfor sin disiplin. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding og 

poengsum fra juryen. Bare de som går videre til det nasjonale mesterskapet får sine navn 

offentliggjort.  

2) Semifinaler innen de enkelte solodisiplinene gjennomføres fredag 17. januar fra kl. 12.00 og 

lørdag 18. januar under det nasjonale mesterskapet i Oslo i januar 2020. 

3) Semifinaler for kammermusikk gjennomføres på kveldstid torsdag 16. januar og på formiddagstid 

fredag morgen 17. januar under nasjonalt mesterskap i Oslo i januar 2020. 

4) Inntil åtte deltakere fra solodisiplinene kan gå videre til Finalekonserten 19. januar kl. 14.00. 

Innen kammermusikk kan maksimalt tre ensembler fra eldste klasse få plass i Finalekonserten.  

5) Påmeldingsfrist 1. oktober. Deltakeravgift: 450 kr for solister og kammermusikkgrupper med 

inntil tre deltakere. For større kammermusikkgruppe: 450 kr pluss 100 kr ekstra per musiker 

utover en tremannsbesetning. Eks.: En kvartett betaler 550 kroner, en sekstett 750 kr.  

6) Videopptak sendes inn innen 1. november, og fungerer som bidrag i innledende runder. Hvem 

som får delta i det nasjonale mesterskapet avgjøres innen medio november. 
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Nasjonalt mesterskap 16.–19. januar 2020 

I det nasjonale mesterskapet deltar også de beste fra høstens mesterskap som arrangeres for de 

opptil 19 år på følgende steder: Tromsø, Mosjøen, Stjørdal, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 

Larvik, Oslo/Sandvika, Lillehammer.  

Klasse 1, 2 og 3 (6–18 år): 

• Finaler gjennomføres fredag 17. januar og lørdag 18. januar. 

• Hvem som får delta på Prisvinnerkonserten søndag kunngjøres lørdag kveld i forbindelse med 

Europeisk konsert. 

• Prisvinnerkonsert arrangeres søndag 19. januar kl. 10.00. 

• Felles jury bedømmer samtlige innslag på Prisvinnerkonserten og Finalekonserten. 

• Felles utdeling av premier for alle klasser søndag ettermiddag, på slutten av Finalekonserten. 

Klasse 4/klasse C (19–25 år):  

• Semifinaler i samtlige disipliner torsdag 16. januar (bare kammermusikkensembler), fredag 17. 

januar og lørdag 18. januar. 

• Finalekonsert for både solister og kammermusikkensembler søndag 19. januar kl. 14.00. 

• Felles jury bedømmer samtlige innslag på Prisvinnerkonserten og Finalekonserten. 

• Felles utdeling av premier for alle klasser søndag ettermiddag, på slutten av Finalekonserten. 

Priser og premier i det nasjonale mesterskapet: 

• Årets musiker. Kåres blant solistene i klasse 4 og premieres med 50 000 kr fra et legat ved Norges 
musikkhøgskole samt et solistoppdrag med KORK. 

• Pris til beste kammermusikkensemble i klasse 4. Prispotten er pålydende 60 000 kr og tildeles fra 
et legat ved Norges musikkhøgskole. Merk: Pris og prispenger kan bli fordelt på to ensembler.  

• Årets publikumspris, pålydende 7500 kr, utdeles til én utøver i klasse 1, 2 eller 3. Pengebeløpet 
gis av Norsk noteservice. 

• Norges Musikkorps Forbunds utøverpris, pålydende 20 000 kr, utdeles til én deltaker innen blås- 
og slagverksdisiplinene i klassene 1–3. 

• Furestiftelsens talentpris utdeles til tre deltakere – én i klasse 1 (pålydende 10 000 kr), én i klasse 
2 (20 000 kr), én i klasse 3 (30 000 kr). 

• Årets EMCY-musiker kåres blant deltakerne i klassene 2, 3 og 4. Prisvinneren belønnes med 
internasjonalt spilleoppdrag. 

• Nasjonale og internasjonale konsertoppdrag fordeles på deltakerne på Prisvinnerkonserten og 
Finalekonserten. 
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