Vilkår for indsendelse til Lemvig Museums Sommersangkonkurrence














Konkurrencen går ud på at lave en ny dansk sommersang.
Du kan enten indsende et sangbart digt eller en sang med melodi.
Sangen må ikke have været udgivet før.
Bidraget skal indsendes som en tekst. Hvis der er skrevet en melodi til, kan den indsendes
som MP3 og/eller nodeark.
Det sendes til lemvigmuseum@post.tele.dk
Alternativt til Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig
Materialet skal være os i hænde senest d. 15. april.
Alle indsendte sange anonymiseres inden de sendes til dommerkomiteen.
Dommerkomiteen udvælger inden d. 1. maj de tre vindere (1. 2. og 3. præmie) samt ti sange, som
publikum kan stemme på. Dommerkomiteen består af forfatter Knud Sørensen, højskoleforstander for
Vestjyllands Højskole Else Mathiassen samt komponist og korleder Erling Lindgren.
Sangskriveren bevarer alle rettigheder til sangen.
De ti sange, der udvælges til publikumsprisudvælgelse bliver lagt på Lemvig Museums hjemmeside. Et
opslag om publikumsprisen på Lemvig Museums Facebook linker til sangene. De udvalgte bidrag til
publikumsvalget kontaktes inden teksterne (og melodierne) bliver lagt på nettet i anonymiseret form, for
at høre, om der er nogle rettighedsmæssige problemer i at lægge dem på nettet.
Vinderne kåres ved et stort sangstævne i Lemvig Museums have fredag d. 2/6. Vinderne vil være
adviseret inden, så de om muligt kan være til stede ved overrækkelsen.

Præmier
1. præmien består af





Et sangskriverkursus på Grundtvigs Højskolen med Tue West (http://grundtvigs.dk/uge-27-sangskrivningv-tue-west ).*
Et ophold på arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, hvor vinderen får mulighed for at finde ro og inspiration til at
skrive sange. (http://www.oerslev-kloster.dk/dansk ) I op til en uge kan hun/han bo på det gamle kloster,
der er et kendt og yndet sted for forfattere, forskere og andre, der skal finde ro til fordybelse. Under
opholdet vil forfatter Knud Sørensen og komponist Erling Lindgren være behjælpelig med nogle timers
ideudveksling i forhold til vinderens arbejder.
En pengepræmie på 3.000,-

* Sangskriverkurset på Grundtvigs Højskole kan konverteres til et andet sommerkursus på højskolen, hvis vinderen ikke kan i uge
27 eller ønsker et af højskolens andre sommerkurser til samme pris eller mod merbetaling.

2. præmien er et sommerkursusophold på Vestjyllands Højskole. Det kan f.eks. være sangkurset ”Syng af hjertens
lyst” eller kurset ”Lys på Grundtvig - liv til fælles lyst”. (http://www.kortekurser.dk/ )
3. præmien er er et todages ophold for to på Hotel Nørre Vinkel ved Lemvig. Hotellet ligger midt i det smukke
landskab, som gav Thøger Larsen inspiration til sine kendte sommersange. Ud over de inspirerende
naturoplevelser kan vinderen af tredjepræmien glæde sig til to dejlige middage. (http://www.norrevinkel.dk/ )
Publikumsprisen: en pengepræmie på 1.000,Alle der udvælges til publikumspriskonkurrencen får en højskolesangbog.
Gevinsterne er sponsoreret eller støttet af Grundtvigs Højskole, Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, Vestjyllands Højskole, Hotel Nørre Vinkel,
FMC Agricultural Solutions Denmark, Højskolernes Forening i Danmark, samt forfatter Knud Sørensen og Komponist Erling Lindgren.
De sponsorerede gevinster kan ikke ombyttes med penge.
Lemvig Museum
Vestegade 44
7620 Lemvig

Tlf. 97820025
www.lemvigmuseum.dk
lemvigmuseum@mail.tele.dk

Kontortid:
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