
STIPENDIEPROGRAM 2022/2023 

I 2023 vil i alt 44 stipendier blive uddelt til musikstuderende fra 31 lande. Konkurrence disciplin er 

Slagtøj 
(xylofon, vibrafon, marimba, pauker etc)

Betingelserne for Skandinaviens deltagelse er følgende: 

• Musikstuderende, der studerer på et danskt musikkonservatorium, kan deltage.

• Ansøgerne anmodes om at udfylde den interaktive PDF for ansøgningen og sende den sammen
med en videooptagelse af to spillede titler (MOV eller MP4)  via e-mail til den ansvarlige
nationale organisation (se nedenfor). Længden af de to indspillede stykker bør ikke overskride
varigheden af 20 minutter og stykkerne skal være fra to forskellige epoker.

• Indsend venligst din ansøgning udelukkende online

Ansøgningsfristen for 2022/2023 stipendiet er 30. November 2022.  
Deltageren må ikke være ældre end 25 år på tidspunktet for konkurrencen (skal være født efter 1. 
4.1997). 

Hvert stipendium (2 i Skandinavien) har en værdi på 2000 EUR

Send venligst 
1. den udfyldte Ansøgningsskema
2. dine videooptagelser, alternativt et download link (f.esk. WeTransfer/Youtube), hvis filen er for stor
3. et foto

til følgende e-mail-adresse: 
thomas.lagerberg@music.yamaha.com  
(Du kan også kontakte dig på denne adresse, hvis du har spørgsmål) 
eller til følgende postadresse: 
Yamaha Music Europe GmbH Germany 
filial Scandinavia 
Box 30053 
400 43 Göteborg, Sverige 

mailto:thomas.lagerberg@music.yamaha.com


Ansøgningsskema 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Fødselsdato: 

Email / www: 

Semester:  Instrument: 

Professor:  Studerende ved hvilket konservatorium: 

 Nationalitet:: Sprog: 

Bekræftelse af konservatorium 
Til underskrift af Rektor / Professor. 

Jeg bekræfter hermed at 

er fuldtidsstuderende på 

Sted / dato, Underskrift 

Optagelser 
Send venligst en videooptagelse hvor du fremfører to solostykker, sammen med ansøgningsformularen. Lydkvaliteten af 
optagelsen har ingen indvirkning pa Udvalgelsen. Længden af de to stykker, må ikke overstige 20 minutter sammenlagt og 
skal repræsentere to forskellige epoker. Formatet af optagelsen skal være MOV eller MP4.

1. indspilning:

Komponist:  Stykke/titel: Længde: 

2. indspilning:

Komponist:  Stykke/titel: Længde: 

Databeskyttelse: Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med forskrifterne i GDPR og de lokale 
databeskyttelsesregler. Du kan se yderligere informationer om det her: https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581633

Dato / Underskrift 

Dato/Værges underskrift 
(påkrævet, hvis underskriveren er under 18 år) 

https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581633
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