Invitation til deltagelse i MiVU i foråret 2020

MiVU står for MidtVest Ungdomssymfoniorkester og er et ambitiøst orkester for børn og unge ca. 12-20 år
Orkesterfestivalen i DR Koncerthuset
•

Søndag 8. marts drager MiVU til København og deltager i den årlige festival for ungdomsorkestre, der finder sted i DRs Koncerthus,
hvor MiVU skal spille i den fantastiske koncertsal, hvor Danmark Radios Symfoniorkester normalt holder til. Christian Hørbov-Meier
dirigerer, og som solist er det lykkedes at engagere den unge, danske violinist Niklas Walentin, der er et af de helt store navne
blandt yngre danske violinister.

Program
· Dvorak - Fra den nye verden - Symfoni nr. 9 i E-mol (Opus 95), 1. sats
· Gade - Efterklange af Ossian (Opus 1)
· Saint-Saëns – Havanaise – solist Niklas Walentin
· Wieniawski – Scherzo-Tarantelle – solist Niklas Walentin

Hvornår?
1. orkesterweekend i uge 8 (21.-23/2) på Holstebro Musikskole/Orkesterefterskolen
2. orkesterweekend i uge 10 (7.-8/3)
· prøver på Viborg Musikskole med mulighed for overnatning lørdag til søndag
· afgang med bus fra Viborg Musikskole tidligt søndag morgen, hjemkomst igen samme aften,
mulighed for opsamling bl.a. ved Holstebro, Vejle og Middelfart.

Hvem kan deltage?
Unge i alderen ca. 12-20 år, som spiller et orkesterinstrument. Orkestret er åbent for alle uanset bopæl.

Hvor meget erfaring skal man have?
Du skal have modtaget undervisning i ca. fem år og kunne spille i tonearter med 3-4 fortegn, gerne
mere. Blæsere skal selv kunne bære en stemme med rimelig sikkerhed i en sammenspilssituation.
Indenfor Suzuki-violin svarer det til hæfte 4 og opefter. Indenfor ABRSM-systemet svarer det til ca.
grade 4-6 for strygere og 5-7 for blæsere.

Deltagergebyr
Der er et deltagergebyr på 350 kr. for projektet, der dækker bl.a. mad og transport. Opkrævning i
februar. Hvordan kan det gøres så billigt? Det kan det, fordi MiVU har et tilskud fra Viborg Kommune,
og fordi Orkester MidtVest understøtter MiVUs aktiviteter. Deltagergebyret er dermed kun en lille
del af de faktiske udgifter til projektet.

Hvordan tilmelder jeg mig?
•

•

Man tilmelder sig online på https://forms.gle/t8x7y41RbaRgeLuL7 eller www.omv.dk/mivu. Tilmeldingsfrist 15. januar. Tidlig
tilmelding tilrådes.
Ved for mange tilmeldinger på et enkelt instrument kan det være nødvendigt at afvise nogle. Her kigges der bl.a. på niveau/erfaring
og dato for tilmelding.
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