
Tävlingsregler och Villkor 
Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2019

Detta dokument beskriver villkoren för registrering och deltagande i Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2019. Överenskommelsen 

är mellan Allmänna Sången, Gropgränd 1, 75310, Uppsala, Sweden (org. nr.: 817600-5471) och varje enskild deltagare som fyller i tävlingens anmäln-

ingsformulär.

Genom att registrera sig till tävlingen godkänner deltagaren följande:

1) Tävlingen är öppen för alla kvinnliga tonsättare oavsett nationalitet, ålder eller yrke. 

2) Varje tävlingsdeltagare får enbart deltaga med ett stycke i tävlingen.

3) Stycket måste vara nytt och outgivet, samt ej tidigare ha varit tävlingsbidrag i någon annan tävling eller tidigare ha blivit framfört. Deltagaren/tonsättaren 

 måste godkänna följande, utöver det som nämnts ovan, nämns nedan samt på www.allmannasangen.se/asawca, för att godkännas för registrering 

  till tävlingen:

 a) Att hon, på begäran av antingen Allmänna Sången eller Gehrmans Musikförlag, tillåter att hennes bidrag blir utgivet av Gehrmans Musikförlag. 

 b) Att hon inte har någon överenskommelse med tredje part som hindrar henne att låta sitt bidrag bli utgivet av Gehrmans Musikförlag. 

4) Text (ny eller befintlig) väljs av tonsättaren, men bör ha betydelse för vår tid och vara på antingen engelska, svenska eller latin. För latinska texter 

 krävs en engelsk översättning. Om redan befintlig text använts är det tonsättarens ansvar att skaffa ett skriftligt medgivande från berörd  

 upphovsman, som skall bifogas när stycket lämnas in. Vid registrering till tävlingen, måste deltagaren/tonsättaren godkänna:

 a) Att hon är personligen ansvarig för all form av ekonomiska och juridiska anspråk från tredje part gällande hennes (deltagarens) avsiktliga  

 eller oavsiktliga användande av en befintlig text som kan kränka upphovsrätten hos tredje part.

5) Musiken ska vara skriven för blandad kör med 4 till 12 stämmor (SATB – SSSAAATTTBBB). Styckets längd skall vara mellan 6-9 minuter.

6) Tävlingsbidraget skall inlämnas senast 31 december 2018.

 Bidraget skall vara inlämnat i digitalt format (inkluderat text) såsom pdf-format. En ljudfil (midi-format eller liknande) skall också bifogas bidraget. 

7) För att delta i tävlingen måste varje deltagare/tonsättare betala en administrationsavgift (återbetalas ej) på SEK 350.

8) Tävlingen kommer att bedömas av en internationell jury med gedigen erfarenhet från sitt specifika område. Juryn består av såväl tonsättare  

 med bred erfarenhet inom körmusik som kördirigenter med meriter inom komposition och arrangering. Juryns beslut kan inte överklagas och  

 är således slutgiltigt.

9) Vinstsumman är SEK 50 000. Utöver det kommer det vinnande bidraget att ges ut av Gehrmans Musikförlag. Efter att berörd tonsättare  

 underrättats har Gehrmans Musikförlag rätten att välja att även ge ut något annat av de deltagande bidragen.

10)  Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.



11)  Det vinnande bidraget kommer att uruppföras av Allmänna Sången vid körens årliga vårkonsert i maj 2019, i Uppsala.

12)  Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifter om namn och kontaktuppgifter samlar vi in för att kunna administrera  

 tävlingen och kontakta er vid behov. Uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av projektledaren samt Allmänna Sångens styrelse och dirigent. 

 Därutöver kommer Gehrmans Musikförlag AB att få tillgång till de personuppgifter som berör den som vinner tävlingen. Du har alltid rätt att  

 dra tillbaka ditt samtycke. Kontakta ordforande@allmannasangen.se om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter. För generell  

 information om GDPR, se https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/.


