JURYN
Vinnaren utnämns av en professionell femmannajury som består av medlemmar ur Dalasinfoniettan – Staffan Eriksson, violin; Björn Jernberg, kontrabas; Christina Landén, valthorn; Anna
Raihle, viola och Jonas Viklund, klarinett.
PUBLIKENS PRIS
Du som konsertbesökare har också möjlighet att vara med och
tycka till om vem du ansåg var bäst. Om du tar ditt röstkort som
medföljer programmet och kryssar för din favorit, och sedan
lämnar den i korgen vid utgången i paus, så är du med och röstar fram publikens eget pris.
Konserten Dalasolist, vinnaren tillsammans med DalaSinfoniettan, går av stapeln lördag 22 oktober 2016 kl 15 i Kristinehallen, Falun.

Dalasinfoniettan ger ljus åt Dalarnas kulturliv och sätter länet
på den kulturella kartan. Som värdorkester för kammarmusikfestivalen Vinterfest musicerar Dalasinfoniettan med världsartister som Janine Jansen, Benjamin Schmid, Daniel Raiskin,
Vilde Frang, Torleif Thedéen, Malena Ernman, Michael Schønwandt och Leif Ove Andsnes och orkestern får regelbundet förfrågningar om att spela runtom i Sverige och utomlands.
Till tidigare meriter hör bland annat ”Orchestra in Residence”uppdrag vid Festspelen i Bergen och den kritikerrosade Wagners Rhenguldet i Dalhalla.
Sedan hösten 2015 är Daniel Blendulf Dalasinfoniettans nye
chefdirigent och konstnärlige rådgivare.

DALASOLIST 2016

Seth Karlsson-priset

Fem unga talanger från Musikkonservatoriet Falun tävlar om
15000 kr och en solistkonsert
med Dalasinfoniettan.

Kristinehallen
ONS 27 APRIL, KL 19
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PROGRAM
Aldred Schnittke
1934-1988

SONAT FÖR CELLO OCH PIANO (12’)
I. Largo.
II. Presto.
#1. MADELEINE FRANSÉN, violoncell.
Taru Kurki, piano.

Robert Schumann
1810-1856

PIANOKONSERT A-MOLL OP 54 (15’)
I. Allegro affetuoso.
#2. VICTOR FÖRSTRÖM, piano.
Taru Kurki, piano.

Edward Elgar
1857-1934

ROMANS OP 62 (6’)
#3. JOHANNES HERJÖ, fagott.
Anita Agnas, piano.

Wolfgang A. Mozart AH, QUAL GELIDO ORROR … IL PADRE ADORATO
1756-1791
Jean Sibelius
DRÖMMEN (6’)
1865-1957
#4. JACOB NILSSON, tenor.
Ingela Ekström, piano.

Frigyes Hidas
1928-2007

KONSERT NR 2 (12’)
I. Allegretto.
II. Lento sostenuto.
III. Allegro assai.
#5. LOVE NORDKVIST, trumpet.
Anita Agnas, piano.

E

Ett nytt och unikt samarbete mellan Dalasinfoniettan och Musikkonservatoriet Falun är »Dalasolist och Seth Karlsson-priset«
– en för andra året exklusiv tävling för elever på Musikkonservatoriet Falun. Tävlingen går ut på att kora en vinnare som får
framträda som solist med Dalasinfoniettan vid en samarbetskonsert i oktober – Dalasolist. Samma vinnare får ett stipendium – Seth Karlsson-priset som är på 15.000 kr. Tävlingen omfattar även kompositionselever genom att en kompositionselev
kommer att utses till vinnare och få sin komposition uppförd
vid den konsert där solisten framträder i oktober. Även kompositionseleven får Seth Karlsson-priset på 15.000 kr. Denna
kompositionsuttagning sker under sommaren.
Att som musiker få framträda som solist med, eller att få sin
komposition framförd av en professionell orkester är få förunnat. Att få göra det så tidigt under sin utbildning som utnämningen till Dalasolist innebär är helt unikt.
Utnämningen innebär dessutom att man får Seth Karlssonpriset. Seth Karlsson var en legendarisk musik- och kulturjournalist på Falu-kuriren. Vid sin bortgång 2003 testamenterade
han sina tillgångar till Musikkonservatoriet Falun och det är
denna donation som nu under många år framåt utgör Seth
Karlsson-priset. Varje år kommer en solist och en kompositör
att få 15.000 kr vardera.
Den här typen av samarbete handlar om två distinkta ställningstaganden från Musik i Dalarna respektive Musikkonservatoriet Falun. Dels att en professionell orkester genom att ställa
sina resurser och sitt kunnande till förfogande visar var framtiden ligger genom att ge en kvalificerad hjälp till begåvade
ungdomar. Dels att en spetsutbildning visar hur man stödjer de
mest begåvade eleverna. Båda dessa ställningstaganden är unika i svenskt musikliv och svenskt utbildningsväsende. Dessa två
sammanfaller i detta projekt som följdriktigt kallas Dalasolist.
www.musikkonservatoriet com

