REGULATIV
1

M
LI
S

Under protektion af Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II

© Steen Evald

FORMÅLSBESKRIVELSE
The Lauritz Melchior International Singing Competition (LMISC) er grundlagt af den estimerede
Wagner-sanger Poul Elming og blev afviklet for første gang i 2010.

KONKURRENCENS FORMÅL ER:
•

at hædre og ære en af verdens allerstørste Wagner-tenorer, danskeren Lauritz Melchior.

•

at finde og profilere de bedste nye unge Wagner-sangere af i dag.

•

at sætte Aalborg, Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester på det musikalske

		 verdenskort.

REGLER FOR DELTAGELSE
LMISC er åben for alle sangere til og med 42 år (født den 18. november 1975 eller senere) af alle
stemmefag og nationaliteter.

ANSØGNINGSPROCEDURE
Ansøgningen skal være LMISC i hænde senest mandag den 8. maj 2017. Kun komplette ansøgninger tages i betragtning.
Konkurrencen finder sted i Musikkens Hus, Aalborg, Danmark i dagene fra fredag den 10. november til lørdag den 18. november 2017.
Ansøgning om deltagelse kan kun ske online
Ved ansøgning skal følgende 5 dele vedlægges:
1.

Udfyldt ansøgningsskema. På konkurrencens hjemmeside: www.lmisc.dk skal der
udfyldes et online ansøgningsskema, der sendes elektronisk. Alle bilag skal sendes

		
2.
		

elektronisk med ansøgningsskemaet.
En uredigeret auditionindspilning indsendes som MP3-fil i minimum kvalitet 192 kbit/s.
Filen uploades sammen med ansøgningsskemaet. Auditionrepertoiret skal omfatte
to scener/arier, akkompagneret af klaver, og valgt fra LMISC’s officielle repertoireliste
som findes på hjemmesiden www.lmisc.dk.
Auditionrepertoiret synges på tysk og i originaltoneart. Auditionindspilningen vil blive
gennemgået af præjuryen.

3.

Et vellignende portræt/headshot af ansøgeren – sendt elektronisk med ansøgningsskemaet som TIFF eller JPEG i en opløsning på minimum 300 dpi.

4.
		
5.

En kopi af pas eller anden officiel dokumentation på fødested og tidspunkt
skal sendes elektronisk med ansøgningsskemaet.
Curriculum vitae på engelsk, indeholdende en kort biografi.  

Ansøgningen returneres ikke.

VED SPØRGSMÅL KONTAKT
Konsulent Poul Elming

eller

Projekleder Peter Højris Andersen

Mail: pelming@lmisc.dk

Mail: pha@aalborgsymfoni.dk

Tlf: (0045) 20 81 23 58

Tlf: (0045) 98 13 19 55
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GEBYR
Ved ansøgning til LMISC betales der ikke ansøgningsgebyr.

TILBAGEMELDING OM DELTAGELSE
Ansøgerne vil i løbet af perioden mandag den 19. juni til fredag den 23. juni 2017 få besked pr.
mail, om de er anerkendt som deltagere i konkurrencens indledende runde. De accepterede deltagere vil samtidig modtage tidsplanen for den indledende runde.

KONKURRENCENS STRUKTUR
Konkurrencen har fire runder.
•

Indledende runde, med klaverakkompagnement – den 10. november 2017.

•

Kvartfinale med klaverakkompagnement – den 11. november 2017.

•

Semifinale med Aalborg Symfoniorkester – den 15. november 2017.

•

Gallafinale med Aalborg Symfoniorkester – den 18. november 2017.

ANTAL DELTAGERE
16 deltagere vil få adgang til den indledende runde.
12 deltagere vil få adgang til kvartfinalen.
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  8 deltagere vil få adgang til semifinalen.
  4 deltagere vil få adgang til finalen.

ALLE FIRE RUNDER ER OFFENTLIGE
Ved semifinalen og gallafinalen er der éntre for publikum.

TIDSPLAN
Mandag den 8. maj 2017
Seneste ansøgningsfrist.

Mandag den 8. maj 2017 – fredag den 16. juni 2017:
Præjuryens indledende bedømmelse.

Mandag den 19. juni - fredag den 23. juni 2017:

Ansøgerne får besked pr. mail, om de er anerkendt som deltagere i konkurrencens indledende
runde. De accepterede deltagere vil samtidig modtage tidsplanen for den indledende runde.
Se endvidere under Lodtrækning.
Onsdag den 8. november 2017:

Ankomst for konkurrencedeltagere, som ønsker en forudgående klaverprøve med en officiel akkompagnatør. Se endvidere under Procedure ved ankomst og Akkompagnatører.

Torsdag den 9. november 2017:

Klaverprøver med officiel akkompagnatør.
Ankomst for konkurrencedeltagere, som ikke ønsker klaverprøve med en officiel akkompagnatør.
Se endvidere under Procedure for ankomst og Akkompagnatører.
Fredag den 10. november 2017:
Indledende runde

Starttidspunkt kl. 11.00.
Lørdag den 11. november 2017:
Kvartfinale

Starttidspunkt kl. 11.00.
Søndag den 12. november 2017:

Klaverprøver med konkurrencens dirigent Friedemann Layer og otte semifinalister.
Mandag den 13. november 2017:

Orkesterprøve med fire semifinalister kl. 10.00 – 14.00.
Hver semifinalist har en samlet prøvetid af 45 minutter til rådighed.  
Tirsdag den 14. november 2017:

Orkesterprøve med fire semifinalister kl. 10.00 – 14.00.
Hver semifinalist har en samlet prøvetid af 45 minutter til rådighed.  
Onsdag den 15. november 2017:

Semifinale med Aalborg Symfoniorkester kl. 19.30.
Torsdag den 16. november 2017:

Orkesterprøve med to finalister kl. 11.00 – 15.00.
Hver finalist har en samlet prøvetid af 90 minutter til rådighed.  
Fredag den 17. november 2017:

Orkesterprøve med to finalister kl. 10.00 – 14.00.
Hver finalist har en samlet prøvetid af 90 minutter til rådighed.  
Lørdag den 18. november 2017:

Gallafinale med Aalborg Symfoniorkester kl. 19.30.
Søndag den 19. november 2017:
Afrejse.
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LODTRÆKNING
Lodtrækning til den indledende runde

Lodtrækning til den indledende runde fortages af LMISC. Resultatet vil blive meddelt deltagerne
på mail senest fredag d. 23. juni 2017.
Lodtrækning til kvartfinalen

Efter den indledende rundes votering og offentliggørelsen af resultatet fredag den 10. november
2017, vil der blive foretaget en lodtrækning om rækkefølge til kvartfinalen. Lodtrækning til kvartfinalen foretages af LMISC. Alle deltagerne i kvartfinalen får besked umiddelbart efter lodtrækning.
Lodtrækning til semifinalen

Efter kvartfinalens votering og offentliggørelsen af resultatet lørdag den 11. november 2017 vil der
blive fortaget lodtrækning om rækkefølge og prøvetidspunkter for orkesterprøverne og semifinalen. Lodtrækning til semifinalen foretages af LMISC i samråd med dirigent Friedemann Layer.
Alle deltagerne i semifinalen får besked umiddelbart efter lodtrækning.  
Lodtrækning til gallafinalen.

Efter semifinalens votering og offentliggørelsen af resultatet onsdag den 15. november 2017 vil der
blive foretaget lodtrækning om rækkefølge og prøvetidspunkter for orkesterprøverne og gallafinalen. Lodtrækning til finalen foretages af LMISC i samråd med dirigent Friedemann Layer.
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Alle deltagere i gallafinalen får besked umiddelbart efter lodtrækning.

AKKOMPAGNATØRER
LMISC stiller officielle akkompagnatører gratis til rådighed for deltagerne.
Akkompagnatørerne tildeles af LMISC efter lodtrækning.
Det er tilladt at medbringe egen akkompagnatør til konkurrencen. Dette sker for deltagerens egen
regning og skal være anført på ansøgningsskemaet.

PRØVE MED DEN OFFICIELLE AKKOMPAGNATØR
Indledende runde og kvartfinalen.
Torsdag den 9. november 2017 er der mulighed for en klaverprøve med en officiel akkompagnatør.
Det skal opgives i ansøgningsskemaet, om der ønskes en prøve med akkompagnatøren.
Prøvetid, som er til rådighed til den indledende runde og kvartfinalen, er i alt én prøve af 30 minutters varighed.
Senest fredag d. 23. juni 2017 vil der pr. mail, samtidigt med oplysning om anerkendelse som
deltagere i konkurrencen, blive meddelt tid for prøven med akkompagnatøren samt tidspunkt for
deltagelse i indledende runde.
Klaverprøverne starter kl. 10.00 og vil finde sted på nedenstående adresse:
Musikkkens Hus
Musikkens Plads 1
9000 Aalborg
Lokale angives ved opslag.

PRØVE MED AALBORG SYMFONIORKESTER
Alle orkesterprøver finder sted på nedenstående adresse:
Musikkkens Hus
Musikkens Plads 1
9000 Aalborg
Prøverne vil finde sted i koncertsalen.

REPERTOIREUDVÆLGELSE
I ansøgningsskemaet skal opgives, specifikt for hver runde, hvilke scener/arier, der er valgt fra
repertoirelisten.
Indledende runde

I den indledende runde skal ansøgeren vælge én eller flere scener/arier fra den officielle repertoireliste. Det valgte repertoire skal have en samlet varighed af 5 til 10 minutter.
Kvartfinalen

I kvartfinalen skal ansøgeren vælge én eller flere scener/arier fra den officielle repertoireliste. Det
valgte repertoire skal have en samlet varighed af 5 til 10 minutter.
Der må ikke være repertoiresammenfald mellem den indledende runde og kvartfinalen.
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Semifinalen

I semifinalen skal ansøgeren vælge én eller flere scener/arier fra den officielle repertoireliste. Det er
tilladt i semifinalen at gentage én scene/arie fra den indledende runde eller kvartfinalen. Det valgte
repertoire skal have en samlet varighed af 7 til 15 minutter.
Gallafinalen

I gallafinalen skal ansøgeren vælge én eller flere scener/arier fra den officielle repertoireliste. Det
er tilladt i gallafinalen at gentage én scene/arie fra den indledende runde eller kvartfinalen. Der
må ikke være repertoiresammenfald mellem semifinalen og gallafinalen. Det valgte repertoire skal
have en samlet varighed af 10 til 15 minutter.

GENERELT
De udvalgte scener/arier skal synges i originaltoneart og på tysk. Valg af konkurrencerepertoire
skal opgives på ansøgningsskemaet. Repertoiret skal synges udenad. Repertoirevalget kan ikke
ændres.

PRIVAT ØVNING
Sangerne vil få adgang til et rum til opvarmning.

PRISER
1.prisen: € 20.000 og en koncert med Aalborg Symfoniorkester
2.prisen: € 12.000
3.prisen: € 6.000
4. prisen: € 3.000
Publikumsprisen: € 2.000
Orkesterprisen: € 2.000
Agenter og repræsentanter fra udvalgte operahuse og festivaler vil blive inviteret både til semifinalen og gallafinalen.

PRÆJURYEN
Præjuryen består af fire medlemmer:

Susanna Eken, docent ass. professor, Operaakademiet og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Lisbeth Balslev, operasanger
Stig Fogh Andersen, operasanger, instruktør
Poul Elming, operasanger, grundlægger af The Lauritz Melchior International Singing Competition
Fordeling af auditionmateriale

Fordeling og forsendelse af auditionmateriale til præjuryen foretages af den daglige ledelse af
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LMISC.
Bedømmelsesperiode for præjuryen

Præselektionen foregår ved blindlytning. Præjuryens bedømmelsesperiode er fra mandag den
8. maj 2017 – fredag den 16. juni 2017.
Udvælgelsesprocedurer for præjuryen

Udvælgelsesprocedurer for præjuryen sker ud fra et pointsystem, og videre deltagelse i den indledende runde besluttes på grundlag af det samlede pointtal.
Præjury som dommerpanel

Præjuryen fungerer desuden som dommerpanel ved den indledende runde og ved kvartfinalen.  

HOVEDJURYEN
Den internationale hovedjury består af 7 medlemmer samt en juryformand uden stemmeret:
Poul Elming, operasanger, grundlægger af The Lauritz Melchior International Singing Competition
Hans Gammeltoft Hansen, formand for juryen, professor, dr.jur.
Kasper Holten, sceneinstruktør, fhv. Operachef ROH Covent Garden og Operaen, Det Kgl. Teater
Siegfried Jerusalem, operasanger, professor
Friedemann Layer, dirigent
Sven Müller, operachef for Det Kongelige Teater
Andreas Schmidt, operasanger, professor ved Hochschule für Musik und Theater, München
Birgitta Svendén, operasanger, teaterchef og operachef for Kungliga Operan, Stockholm

Hovedjury som dommerpanel

Hovedjuryen fungerer som dommerpanel ved semifinalen og gallafinalen.

JURYREGLER
Votering

Begge juryers votering er hemmelig. Beslutningerne er endelige og kan ikke appelleres.
Afstemninger

I alle runder voteres ud fra et pointsystem, og videre deltagelse og tildeling af priser besluttes med
udgangspunkt i det samlede pointtal.
Inhabilitet

Såfremt et jurymedlem har en nærmere tilknytning til en deltager, afgiver jurymedlemmet ikke
votum vedrørende den pågældende. Det samlede pointtal korrigeres i overensstemmelse hermed.
Tildeling af priser
Juryen kan

-  undlade at uddele én eller flere priser
- dele en pris mellem to kandidater
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ÆRESPRÆSIDIET
Ærespræsidiet for THE LAURITZ MELCHIOR INTERNATIONAL SINGING COMPETITION består af
følgende prominente personligheder:
Stig Fogh Andersen

Eva Johansson

Leif Segerstam

Lisbeth Balslev

James Johnson

Bjørn Simensen

Daniel Barenboim

Torsten Kerl

Bo Skovhus

Lioba Braun

Tina Kiberg

Hans Sotin

Semyon Bychkov

James Levine

Nina Stemme

Roland Böer

Donald McIntyre

Falck Struckmann

Graham Clark

Waltraud Meier

Iréne Theorin

Plácido Domingo

Deborah Polaski

John Tomlinson

Karan Armstrong-Friedrich

Josef Protschka

Eva Wagner-Pasquier

Reiner Goldberg

Susanne Resmark

Keith Warner

Robert Hale

Matti Salminen

Linda Watson

Eric F. Halvorsen

Wolfgang Schmidt

Sebastian Weigle

Wolf-Dieter Hauschild

Michael Schønwandt

Bernd Weikl

Kasper Holten

Nadine Secunde

Sir Willard White

PRAKTISK INFORMATION
Rejseudgifter, kost og logi

Rejseudgifter for deltagere og deres akkompagnatører dækkes ikke af LMISC.
Overnatning SKAL finde sted hos den officielle hotelsponsor First Slotshotel Aalborg.
Kost og logi

For deltagere i semifinalen og finalen dækker LMISC hotel og kost fra søndag d. 12. november
2017. Kosten dækkes via diæt ifølge den danske stats tarif.
Procedure ved ankomst

Deltagerne tjekker ind i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg onsdag den 8. november og torsdag den 9. november 2017 mellem kl. 8.30 og 16.00. Deltagere, som ankommer senere
end kl. 16.00, bedes advisere LMISC forud. I tilfælde af forsinkelse eller andre uregelmæssigheder
ring venligst på Tlf: (0045) 20 27 39 71.
Konkurrence frekvens

THE LAURITZ MELCHIOR INTERNATIONAL SINGING COMPETITION afholdes hvert tredje år.

MEDIEAFTALE
Konkurrencens mediepartner er DR P2.
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Med tilladelse fra LMISC kan alle konkurrencens prøver, fire runder og koncerter blive optaget til
radio, TV og internet, video, bånd, CD’er og lign. samt fotograferet.
Medierettighederne forbliver hos LMISC, og der udbetales intet honorar til deltagere, akkompagnatører eller jurymedlemmer.
Originalsproget for disse regler er dansk.
Ethvert tvivlsspørgsmål vil blive besvaret ud fra de dansksprogede regler.
Alle sangere, som deltager i THE LAURITZ MELCHIOR INTERNATIONAL SINGING COMPETITION, accepterer samtidig konkurrencens regulativ såvel som juryens afgørelser.
Der tages forbehold for trykfejl.

EN INTERNATIONAL
RICHARD
WAGNER
SANGERKONKURRENCE
AALBORG DANMARK

10.11.17
18.11.17

Der tages forbehold for trykfejl.

LEDELSE
Jan Kvistborg Musikchef, Aalborg Symfoniorkester
Poul Elming Konsulent, grundlægger af LMISC
pe@lmisc.dk
Peter H. Andersen, projektleder
pha@aalborgsymfoni.dk

INFORMATION
LMISC.dk
Aalborg Symfoniorkester
Musikkens Plads 1
DK-9000 Aalborg
Telefon (+45) 98 13 19 55

