
  

Så starter opløbet til JazzDanmarks konkurrence Ung Jazz 2011. Det handler ikke om 
100 meter saxofon på tid, men om en landsdækkende, og senere skandinavisk, dyst om 
hvem, der kan udvise mest talent, originalitet og sammenspil blandt de unge jazzbands i 
Danmark.  

Vinderen i 2010 
I 2010 vandt Lars Fiil Kvartet Ung Jazz Konkurrencen og kvalificerede sig dermed til Young 
Nordic Jazz Comets, der blev afholdt i Helsinki. Her vandt deres bassist, Jens Mikkel Madsen, 
den prestigefyldte solistpris, der udover æren bestod af en check på 1500 euro. Kvartetten 
har via denne konkurrence allerede fået masser af jobs både i Danmark og udlandet, og kan 
se frem til en tour i bl.a. Kroatien i foråret 2011. Derudover har konkurrencen givet dem en 
del medieomtale og nogle klare redskaber, de kan bruge i deres markedsføring.  

Semifinaler, finaler og adgangskrav 
I starten af februar 2011 vil der være to semifinaler: en på JazzHobro og en på Paradise i 
København. Derefter bliver finalen afholdt på JazzHouse i løbet af foråret 2011. Vinderen af 
denne finale går automatisk videre til Young Nordic Jazz Comets konkurrencen, som er et 
fællesnordisk samarbejde, der ligesom den danske konkurrence sigter imod at give unge jazz 
orkestre mulighed for at profilere sig både nationalt og internationalt. 

Hvad kan man vinde? 
Den danske finalevinder kvalificerer sig automatisk til den nordiske finale i Stockholm i 
efteråret 2011. Derudover vil vinderen få arrangeret en række spillejobs, i både ind- og 
udland. Titlen som vinder, de efterfølgende koncerter, forbindelser og den positive omtale er 
et rigtig godt visitkort for unge kunstnere på vej frem.  

                  

 

 

 

 

Klik ind på www.jazzdanmark.dk for mere info  
og  for   at   downloade  tilmeldingsblanketten. 

 

Betingelserne for at deltage er enkle: 

 
- Man skal være født i 1985 eller senere. 
- Orkestret skal bestå af mellem 2 og 6 personer. 
- Tilmeldingen skal indeholde pressetekst, 3 numre og line up med navne, adresser og 
postnumre, telefonnumre og email. 
- Bandet skal være tilmeldt senest den 15. december 2010 

 


