
Uppsala, den 19 mars 2018

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award
     
För tredje gången arrangerar Allmänna Sången och Anders Wall tillsammans med Gehrmans Musikförlag AB, 
Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, en tonsättartävling för kvinnliga tonsättare. Priset om-
fattar förutom en prissumma om 50 000 kr, att bidraget uruppförs av Allmänna Sången och blir utgivet av 
Gehrmans Musikförlag AB.
     
Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award arrangerades första gången år 2013 då Allmänna Sången 
firade femtio år som blandad kör. I samband med jubileet utlyste kören tillsammans med Anders Wall denna 
tonsättartävling som är inriktad på kvinnliga tonsättare. Tävlingen har till syfte att uppmärksamma kvinnliga 
tonsättare och deras arbete. Genom arrangerandet av Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award finns 
förhoppningen om att ta emot många intressanta bidrag från världen över som kan berika och utveckla vår tids 
körmusicerande.
     
Tävlingen är internationell och riktar sig mot kvinnliga tonsättare oavsett yrke eller nationalitet. Bidragen kommer 
att granskas av en välrenommerad internationell jury som består av framstående dirigenter och tonsättare, under 
ledning av Robert Sund, som även utser tävlingens vinnare. Maria Goundorina, körens dirigent samt juryledamot 
säger:
     

Att få möjligheten att vara med och anordna en tävling som den här, där man får friheten och lyxen att ta del 
av så många människors talang och stilar är riktigt häftigt och få förunnat. Det var spännande att få möta 
bidrag från hela världen när tävlingen först arrangerades 2013. Det var ännu roligare att år 2016 se hur det 
vuxit sig ännu större! Nu hoppas vi på att nå tonsättare från hela världen som skriver i alla möjliga stilar. Låt 
oss tillsammans etablera en av de viktigaste körkompositionstävlingarna i världen.

     
Deadline för tonsättare att skicka sin anmälan och därmed registrering till Allmänna Sången & Anders Wall Com-
position Award är den 1 december 2018. Uruppförandet av det vinnande bidraget och prisutdelningen sker på 
Allmänna Sångens årliga vårkonsert i maj 2019 i Uppsala.
     
För mer information, kontakta projektledare Simon Arlasjö, award@allmannasangen.se, 070-343 89 04 eller 
ordförande Karl Holdar, ordforande@allmannasangen.se, 073-903 65 39.
     
Mer information om tävlingen finns på www.allmannasangen.se/asawca. Hemsidan uppdateras löpande.

Deadline för registrering Deadline för tävlingsbidrag

Sista dag för tonsättare att 
registrera sig:  
1 december 2018

Sista dag för tonsättare att skicka in 
tävlingsbidrag:
31 december 2018

Anmälan

Första dag för tonsättare att 
registrera sig:
1 juni 2018


