
 
 
 

3. Aalborg Internationale Guitarkonkurrence  
19.11.21  

Priser for over 3000 €. (begge kategorier)  
www.aalborgguitarfestival.dk  

  
Kategori II 

 
Konkurrencens Kategori 2 afvikles på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg i Aalborg 

fra kl. 16.00 – 19.00 fredag den 19.11.2021. Konkurrencen er organiseret af Aalborg Internationale 
Guitarfestival og Konkurrence. 

 
Prisen for deltagelse:  

Konkurrencen alene: kr. 200,- (ca. € 27,-), som samtidig dækker gratis entre til koncerten den 19.11.2021. 
Konkurrencen og Talentklassen: kr. 930,- (ca. € 125). Se Talentklassen for betingelser og indhold.  

 
Betingelser for kategori 2 

● Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande. 
● Kun amatører i alderen 13 til 17 år kan deltage. 

● Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er mindst 5 registrerede deltagere. 
● Der er kun 1 runde i konkurrencen. 

● Hver aktiv deltager skal acceptere følgende betingelser: 
o Regelsættet for denne konkurrence. 

o Juryens afgørelser 
o De generelle regler for konkurrencen. 

 
 
 



 
 

Gældende rammer for optræden: 
Maksimale spilletid er 8 minutter. 

● Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet. 
● Frit valg af repertoire. 

● Det er tilladt at anvende noder. 
 

Priser for vindere i Kategori 2 
Vinder af 1.pris: 

Håndbygget Guitar bygget af Gerold Karl Hannabach.  
Instrumentet er skænet af boet efter afdøde Prof. Bernard Hebb.  

 

 
 

● Diplom og guitar tilbehør 
 

Vinder af 2. pris: 
● 100,- € kontant 

● Diplom og guitar tilbehør 
 

Vinder af 3. pris: 
● Diplom og guitartilbehør 

 
Alle deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i talentseminar eller mesterklasserne, og er tilstede 

ved deltagerkoncerten den 21.11.2021 kl. 14.00 på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 
Aalborg. 

 
Juryen for kategori 2: 

Formand: Frederik Munk Larsen 
Øvrige medlemmer: Mikkel Lynggaard & Peter Graneis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regler for konkurrencen: 

Konkurrencen er åben for offentligheden. 
Ledelsen af Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrence, forbeholder sig retten til 

● at afvise en deltager efter eget skøn. 
● at regulere antallet af deltagere af guitarister i hver kategori. 

● juryen har retten til at afbryde en deltager, hvis denne overskrider den specificerede tidsgrænse for 
hhv gruppe 1 og gruppe 2. 

 
Juryens beslutning i konkurrencerne er endelig og kan ikke ankes. Bedømmelsessystemet er et internt 

anliggende og ikke åbnet til diskussion. 
 

1.-prisvindere i AIGF&K må ikke deltage i næste års konkurrence i samme kategori. 
 

Optagelse og udsendelse: AIGF&K forbeholder sig retten til at streame, optage både lyd samt billedfiler fra 
konkurrencen, og til at distribuere disse optagelser uden betaling af kunstnerne herfor. 

 
Hvis andre spørgsmål melder sig, som ikke menes dækket af de forannævnte forbehold, afgøres disse 

alene af festivalens organisatorer. 
 

Øvrige regler for deltagelsen i AIGF&Ks konkurrence 2021 
 

Deadline for alle ansøgninger er til 1. oktober 2021. 
 

(En ansøgning anses først for gældende, når indbetalingen for deltagelse er modtaget). 
Seneste dato for afbud fra deltager er 1. oktober 2021 

 
50% af deltagergebyret vil blive refunderet, hvis deltageren beslutter sig til at melde fra inden nævnte frist. 

 
Der vil ikke ske nogen refusion af indbetalt gebyr for afbud modtaget efter 1. oktober 2021. 

Enhver deltager er forpligtet til at præsentere hvilke kompositioner han eller hun har valgt at spille. 
 

Møder deltageren ikke op til rette tid, vil han eller hun blive afskåret fra at deltage yderligere i 
konkurrencen og deltagergebyr vil være tabt. 

 
Rækkefølgen i konkurrencen udvælges ved lodtrækning, og vil blive meddelt de respektive deltagere 

aftenen før. 
 

 
 


