
Talent
konkurrencen

For klassiske og 
musical-sangere
12.-15. april 2014
i sangerbyen Ikast

Læs mere på
www.ungesangere.dk

Siden 1996 har vi samlet unge 
sangtalenter fra hele landet til et 
sangtræf med koncerter, drama, 
oplevelser, konkurrencer, kor og 
udviklende samvær.

I dagene 12.-15. april 2014 er det 
19. gang at sangtalenter mødes i 
den midtjyske sangerby Ikast.
Er du mellem 17 og 22 år, og har 
du en god sangstemme, har du 
mulighed for at deltage. 

Ideen er:
- at give 
unge 
sangere 
en mulig-
hed for at 
afprøve 
deres kun-
nen ved 
medvir-
ken i kon-
kurrencer, 
kor, koncerter og undervisning.

- at give unge sangere mulighed 
for at udvide deres sanglige og 
musikalske forståelse i et samspil 
med hinanden og med de profes-
sionelle musikere og pædagoger, 
som er til stede.

- at skabe et kreativt forum, hvor 
der er mulighed for oplevelser og 

udviklende samvær i de knapt fire 
dage, stævnet varer.

Her er hverken X-Factor, dommerkaos 
eller Voice-turbulens.  Unge Sangere 
kører efter det samme koncept som 
for 19 år siden da konkurrencen så 
dagens lys i Ikast - og det har holdt 
ved siden.

Alle er med fra start til slut - ingen bli-
ver stemt hjem.



Sangene:
Du skal møde med 4 indstuderede 
sange. En af sangene skal være fra 
Folkehøjskolens Melodibog og på 
dansk. De andre kan vælges indenfor 
genrerne klassisk sang og musical. 

Kor:
En af de store oplevelser ved Unge 
Sangere er opførelsen af en række 
korværker i forbindelse med finale-
koncerten.

Prisen:
- Deltagerbetaling er kr. 1.250,00, der 
bl.a. indebærer fuld forplejning  og 
overnatning på Hotel Medi, koncerter, 
undervisning, masterclasses mm.

Tilmelding:   
Klik ind på vores hjemmeside.

www.ungesangere.dk
Og følg os på facebook

Dommere mm.

Operasanger 
Elsebeth Dreisig

Overdommer
Erik Kaltoft

Sanger og 
skuespiller Søren 
Launbjerg

Operasanger Jens 
Krogsgaard

Pianist Ulrick Stærk Korleder Morten 
Kold


