Jan Wallanderpriset utlyses
Utlysningen vänder sig till dig som höstterminen 2019 är registrerad student vid musikerprogram
på avancerad nivå vid någon av Sveriges musikhögskolor, med cello som huvudinstrument och
inriktning klassisk musik.
Priset innebär att du under en längre tid, dock under maximalt åtta år, får disponera en
violoncell byggd på 1700-talet av en medlem i familjen Gagliano. Läs mer om instrumentet här:
https://jwpriset.se/jan-wallander-priset/handelsbanken-classic-instruments/
Priset kommer att delas ut vid en ceremoni på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm torsdagen den
26 mars 2020.
Vi vill betona att priset vänder sig till samtliga musikhögskolor i Sverige vilket innebär att
sökande även utanför Stockholm uppmuntras.
Till ansökan skall följande bifogas:
- personbevis
- intyg som styrker studierna enligt ovan
- rekommendationsbrev från nuvarande huvudinstrumentlärare
- film (bild och ljud) där den sökande spelar en sats från en klassisk sonat samt en sats ur en
konsert eller ett virtuosverk. Den sammanlagda speltiden skall vara högst 20 minuter.
Filmen skickas digitalt via t.ex. Sprend eller WeTransfer. Filmerna skickas till
ansokan@jwpriset.se, tillsammans med övriga handlingar.
Vi ser fram mot din ansökan!
Med vänlig hälsning
Ingvar Betts
Ordförande Jan Wallanderpriset
Arsenalsgatan 9
SE-106 70 Stockholm, Sweden
Mobil: +46 (0)72 572 7645
www.jwpriset.se
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Juryn består av Förste amanuensis Bjørg Værnes Lewis (Norges
Musikhögskola, Oslo), Professor Frans Helmerson (gästprofessor vid
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, professor vid Kronberg
Academy Masters och lärare i cello vid Barenboim-Said Akademie)
samt professor och rektors ledningsråd Staffan Scheja (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).
Ansökan skall vid inlämnandet vara fullständig för att vara giltig. Vid
frågor kontakta Per Sjöberg, 08-16 19 60, ansokan@jwpriset.se.
Ansökan till Jan Wallanderpriset 2020 skall vara inskickad senast
söndag 12 januari 2020.
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