Kære deltager i Syddansk Talentkonkurrence
Så har jeg udarbejdet et program for dagen, og jeg sender det hermed til jer som vedhæftet dokument.
Der kan komme få ændringer i programmet op til selve dagen, men I kan godt overordnet set regne med
tiderne.
Som I kan se, er der adgang til opvarmningslokalerne 30 minutter inden deltageren skal på scenen. Der
er klaver i alle opvarmningslokalerne og et flygel på scenen.
Når I ankommer, skal I benytte personaleindgangen til koncerthuset. Den ligger omme på den modsatte
side af hovedindgangen, skråt over for politistationen.
Det er ikke muligt at parkere ved koncerthuset i øjeblikket. I stedet kan I parkere ved Odense
Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C. Det tager kun ca. 5 minutter at gå fra musikskolen til
koncerthuset.
Der er åbent i koncerthusets kantine hele dagen, så der er mulighed for at købe både noget at spise og
drikke i løbet af dagen.
På selve dagen har vi åbent for en ”nød‐telefon” med nummeret: 2040 5620.
Undervejs på dagen er det udelukkende konkurrencedeltagerens egen lærer og familie, der må
overvære den enkeltes præstation.
I hver aldersgruppe bliver der udvalgt 3 prismodtagere (dog ikke nødvendigvis en 1., 2. og 3. pris inden
for hver gruppe). 1. pris vinder 3.000 kr., 2. pris vinder 2.000 kr. og 3. pris vinder 1.000 kr. Derudover
uddeler dommerne en særpris som vinder 500 kr. 1 deltager indstilles til at spille koncert med
Sønderborg Symfoniorkester.
Resultatet bliver meddelt samlet til deltagerne efter hver gruppes afslutning.
Prismodtagerne, samt 1‐2 deltagere særligt udvalgt af dommerne, indstilles til at spille til finale‐
koncerten om aftenen kl. 19.30. Alle er selvfølgelig velkomne, og vi håber så mange af jer som muligt vil
benytte chancen til at høre hinanden spille. Odense Kommunes Rådmand for Børn‐ og
Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen, byder velkommen til koncerten. Jeg har vedhæftet
koncertplakaten, som I f.eks. kan bruge, hvis I gerne vil invitere gæster med. I må også meget gerne
printe den ud og hænge op i jeres nærmiljø. Der er fri entré for publikum til koncerten.
Jeg skriver til jer igen med flere detaljer omkring afviklingen af konkurrencen, når dagen nærmer sig. I er
naturligvis også altid velkomne til at henvender jer til mig med spørgsmål pr. mail eller telefon.
Jeg glæder mig til at se jer lørdag den 14. marts til konkurrence i Carl Nielsens navn!
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