
3. Aalborg Internationale Guitarkonkurrence 
2020. 

Regler og priser for Kategori I se: 
www.aalborggutiarfestival.dk 

Danish/English  

Regler og priser for Kategori II 
Kategori 2 til Klassisk Guitar Solo:  
Finalerunde: 20.03.2019 - 16.30  - 18.30  
Sted; Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg.  
Kun amatører mellem 13 og 17 år kan deltage.  
Deltager gebyr: 100,00 kr. 
Deltagergebyr med Talentklasse weekend: kr. 700,- 
Regler og præmier for 3. Aalborg International Guitar Konkurrence for 
klassisk solo guitar.  
Mange tak til vores sponsorer for at gøre denne konkurrence mulig. 
Konkurrence regler, præmier og almindelige bestemmelser for begge 
kategorier. 

 

Kategori II for klassisk guitar solo: 
  
Kun amatører mellem 13 og 17 år kan deltage. 
Gennemføres kun ved mindst 5 tilmeldte deltagere. 
 
Kun en runde: Dato: 29.03.2019.  kl.15:30 - 18:30 
  
1. Maksimal spilletid, 8 minutter. 
2. Spilletid starter så snart deltageren har taget sit sæde. 
3. Frit repertoirevalg. 



4. Det repertoire, der udføres, skal indeholde mindst to historiske 
perioder. 
5. Det er tilladt at spille efter noder.  
  

PRISER 
  

Kategori 2: 
  

1. Prisen:  
Kontakt €100, -  

• Gratis deltagelse i 2020 - udgaven af masterklassen på Aalborg 
International Guitarfestival  

eller  
• Gratis deltagelse i 2020 Aalborg International Guitarfestival 

Konkurrence.  
• Diplom og guitar tilbehør. 

  
2. Prisen:  

• Refusion af deltagelsesafgift 
• diplom. 

  
Kategori 2: Alle deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i 
talentseminaret eller masterklassen og er til stede på deltagerkoncerten 
den 31 marts 2010. 
 
Jury:  
 
Kategori II 
Jury formand Frederik Munk Larsen,  
Søren Bødker Madsen og annonceres senere.  
 

 

 



 Regler og bestemmelser. 
Hver deltager der tager aktiv del erklærer ved sin tilmelding at 

acceptere: 
a. Reglerne for denne konkurrence. 

b. Juryens afgørelse (er). 

c. De generelle regler for konkurrencen. 

d. at du som deltager godkender at der må tages fotos og offentliggøres 
fotos på sociale medier og i Aviser og ligende uden yderligere 
godkendelse.   

1. Konkurrencen arrangeres af "Aalborg International Guitar Festival & 
Competition" og er åben for klassiske guitarister fra alle lande. 

2. Juryens afgørelse(er) er endelig. Systemet med vurdering er et internt 
system og er ikke åbent for offentlig diskussion. 

3. Fristen for alle tilmeldinger er 1. marts 2020. 

4. Ansøgninger accepteres ikke, før registreringsgebyret er modtaget.  

5. Kun 50% af registreringsgebyret refunderes, hvis en deltager beslutter 
at annullere sin aktive del i konkurrencen. Afbestillingsfristen er 15. 
februar 2020. 

 6. Hvis en deltager annullerer hans eller hendes deltagelse i 
konkurrencen efter 1. februar 2020, refunderes der ikke noget 
registreringsgebyr.  

7. Konkurrencerens arrangører har beføjelse til at afvise en ansøgning. 

8. Hver konkurrent er forpligtet til at annoncere de musikstykker/satser, 
han eller hun skal udføre. 



9. Førstepræmievindere på Aalborg International Guitarfestival & 
Konkurrence i kategorierne et eller to, kan ikke tilmelde sig igen for 
samme kategori ved næste konkurrence. 

10. Arrangørerne har ret til at regulere antallet af deltagende guitarister i 
hver kategori. 

11. Konkurrencen er åben for offentligheden. 

12. Hvis en deltager ikke er til stede i rette tid, vil han eller hun blive 
udelukket fra yderligere deltagelse i konkurrencen uden betaling af 
adgangsgebyret. 

13. Juryen har beføjelse til at afbryde enhver spiller, der overstiger den 
frist, der er angivet i kategori 1 og 2. 

 
 
Særlige Bestemmelser: 
Kategori 2: Der er kun én runde. Rækkefølgen af de tilmeldte vælges 
ved lodtrækning aftenen før konkurrencen begynder - og sendes via e-
mail eller sms til deltageren. 
	


