Anmälningsblankett
till Steinway Piano Festival, 12 maj 2018, Grünewaldsalen Stockholms Konserthus

1/2
Namn
Adress
Postkod o Ort
Persnr

Min epost

Mitt mobilnr

Vårdnadshavaren (VH) epost
Jag har spelat i
Hemma spelar jag på

VH:s mobilnr

år och tar pianolektioner hos
en flygel

ett akustiskt piano

Jag har deltagit i tidigare Steinway Piano Festivaler

2016

ett digitalpiano av märket
2014

2012

2010

2007

Skriv gärna några rader om dig själv - tänk på frågor som: Varför började du spela piano? Finns det ett
piano eller en flygel hemma? Har du syskon som musicerar? Vad tycker du är så roligt med pianospel?
Vad är dina fritidsintressen? Var ser du dig själv om några år?...

Repertoar
Alla stycken spelas utantill.
Var noga att respektera den tillåtna total speltiden:
•
•
•

max 5 min för Grupp A: upp till 11 år
max 7 min för Grupp B: 12 till 14 år
max 9 min för Grupp C: 15 till 17 år

Steinway Piano Gallery – Tegeluddsvägen 100 – 115 28 Stockholm
info@piano.se – www.piano.se – 08 663 4044

Kompositör

Stycke
min

Tid
sek

min

sek

2/2
min

sek

Om du önskar – inom den tillåtna total speltiden – delta i nedanstående priskategorier, vänligen uppge
valda verk. Priser i nedanstående priskategorier kan inte kombineras – om du önskar delta i både
priskategorier skall du således välja 2 olika stycken.
1. Pris för bästa tolkning av ett stycke skrivet av en dansk, finsk, norsk eller svensk kompositör.
Kompositör

Stycke
min

Tid
sek

min

Tid
sek

min

sek

2. Pris för bästa tolkning av ett publicerat, pianistiskt modernt verk, skrivet efter 1970.

Kompositör

Stycke
skrivet år

Total speltid

Genom anmälan godkänner deltagaren tävlingsreglerna som gäller för Steinway Piano Festival 2018.
Ifylld blankett i PDF skickas mellan 1 och 31 mars 2018 genom knappen nedan.

Öppna först ditt epostprogram
och klicka sedan på
Skicka
anmälan
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