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SØKNADSSKJEMA  
TALENTUTVIKLINGSPROGRAMMET UNGE MUSIKERE 2018 

Klassisk / Rytmisk  

UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet 

Søknadsfrist 15. mars 2018 

Kontaktopplysninger søker  

Navn: _________________________________________________________________ Fødselsdato:_____________________________

Adresse:__________________________________________________________________________________________________________ 

Postnummer: ________________________________________________________ Poststed: ________________________________ 

E-postadresse: ______________________________________________________  Mobilnummer:__________________________ 

Opplysninger om søkers instrument, skoletilknytting og instrumentallærer 

Søkeren er elev ved/hos: _______________________________________________________________________________________ 
(navn på kulturskole, videregående skole/musikk dans drama eller privat skole/lærer)

Instrument: ______________________________________________________ 

Navn på instrumentallærer: ___________________________________________________________________________________ 

E-postadresse: ______________________________________________________  Mobilnummer:__________________________ 

Kontaktopplysninger foresatte  

Navn: _____________________________________________________________________________________________________________ 

E-postadresse: ______________________________________________________  Mobilnummer:__________________________ 

Opptaksprøve 

Søker blir kontaktet om tid og sted for opptaksprøven. Nedenfor ber vi om at det oppgis hvilket 
repertoar søker vil forberede til opptaksprøven, og om søkeren stiller med egen akkompagnatør/
band på opptaksprøven. Vi kan være behjelpelig med å skaffe akkompagnatør for de som ikke 
bruker egen. Hver søker får 10 minutters spilletid på opptaksprøven. Prøven inneholder i tillegg 
en samtale med søkeren. Juryen velger ut hvilke av de oppgitte stykkene søkeren skal spille. For 
søkere innen rytmisk sjanger vil detaljer ang. utstyr og komp avtales direkte med hver søker. 

Se neste side! 

UiA – Fakultet for kunstfag
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Oppgi repertoar for opptaksprøven:  
(fylles ut av søker og instrumentallærer i fellesskap) 

_______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Akkompagnatør på opptaksprøven (sett kryss): 

• Bruker egen akkompagnatør/eget komp: ______ 

• Ønsker akkompagnatør/komp fra dere (lærerstedet): ______

Obs! Dersom vi skal skaffe akkompagnatør/komp, må noter legges ved søknaden! 

Hvis søker trenger spesielt utstyr til prøven, oppgi det her: 
_______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Underskrifter  

Søknadsskjemaet må underskrives av søkerens foresatte (eller søkeren selv, dersom han/hun er over 
18 år), instrumentallærer og representant for skolens ledelse 

______________________________________________________ ____________________________________________________ 
Søkerens/foresattes underskrift  Instrumentallærers underskrift 

______________________________________________________ 
Representant for skolens ledelse 
(kulturskole, videregående skole - musikk dans drama eller privat skole) 

Informasjon om innsending av søknad (NB: husk å lagre skjemaet på egen maskin) 

For søkere som geografisk sogner til Nordland, Troms og Finmark sendes søknaden til: 
• UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet, 9037 Tromsø

Spørsmål kan rettes til UiTs koordinator: 
•

LLyykkkkee  ttiill  oogg  vveellkkoommmmeenn  ttiill  ooppppttaakksspprrøøvvee!!  

• Håkon Stødle, Tel: 975 92 760, E-post: hakon.stodle@uit.no

 Rolf Borch, Tel: 477 171 35, E-post:rolf.borch@uit.no

For søkere som geografisk sogner til Vest-Agder og Aust Agder sendes din 
søknad på e-mail til: 

Tellef Juva , Tlf:  38 14 19 27    tellef.juva@uia.no
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