Ungdomsmusikalkunstnere
Påmeldingsskjema

I april 2018 setter regionrådet og kommunene i Nord-Gudbrandsdal for første gang opp
en egenprodusert ungdomsmusikal med urpremiere fredag 20. april 2018.
I anledning musikalen inviterer vi også for første gang ungdom mellom 15 og 25 år til å lage
bilder til kunstutstilling inspirert av tekstene i musikalen. Vi skal lage ei kunstutstilling med
bilder i form av maleri, blyanttegning, datagrafikk, foto eller andre visuelle uttrykk som kan
presenteres i ei ramme på 30x40 cm. Vi håper på stor deltakelse - alle som melder seg på får delta!
Musikalen bygges opp rundt Amerikabrevet av LOMSK
- tekst og musikk av Lars Bakke, Lom.
Arnulf Haga er manusforfatter - det blir kjærlighet - flukt - inn- og utvandring.
Mere informasjon om instruktører og musikalen på www.ungdomsmusikalen.no.

Er du en kreativ ungdom mellom 15 og 25 år?
Meld deg på innen 20. september 2017.
Hovedsponsor

Påmeldingsskjema til

Ungdomsmusikalkunstnere
Opplysninger om deltaker
Navn
Postadresse
Født
Tlf
Epost

Opplysninger om foresatte/foreldre evt annen kontaktperson
Navn
Postadresse
Tlf
Epost

Kriterier for deltakelse
- Du må være mellom 15 og 25 år (født i årene 1992-2002).
- Du vil få tildelt din egen tekst fra ungdomsmusikalen som skal være utgangspunkt for ditt bilde. Teksten
blir utlevert til hver enkelt etter påmelding - vi planlegger ei samling for alle deltakerne.
- Uttrykksform: maleri, blyanttegning, datagrafikk, foto, evt andre visuelle uttrykk.
- Bildet skal være inntil 30 cm x 40 cm.
- Kunstutstillingen skal være en salgsutstilling der inntektene går til Ungdomsmusikalen.
- Bildene skal stilles ut i en periode før premieren 20. april 2018.
- Alle som melder seg på får delta.
- Vi tar forbehold om at det blir minimum 5 deltakere for å gjennomføre kunstutstillingen.
- Rettighetene til bildene tilfaller Ungdomsmusikalen fra innleveringsdato.
- Påmeldingsfrist 20. september 2017. Innleveringsfrist 15. februar 2018.

Signatur for deltaker (evt også foresatt/forelder for deltaker under 18 år)
Dato/sign. deltaker:.......................................... Dato/sign. forelder/foresatt:...............................................

Ungdomsmusikalkunstnere er for alle mellom 15 og 25 år!
Påmeldingsfrist 20. september (født årene i perioden 1992-2002)
Påmeldingsskjemaet returneres til:
Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal v/Stian Høglien, Skansen 7, 2670 Otta.
Epost: stian.hoglien@regionkontoret.no
For mer informasjon, kontakt prosjektleder Stian Høglien på epost (over) eller telefon: 988 33 723

