
STIPENDIEPROGRAMMET 2022/2023 

Sammanlagt 45 stipendier i 31 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2022/2023.
Temat kommer att vara 

Slagverk 
(xylofon, vibrafon, marimba, pukor etc)

Deltagarvillkoren för Sverige är följande: 

• Studerande vid en svensk, född efter den 1 april 1997 kan delta.
• Sökande ombeds att fylla i den interaktiva PDF-filen för ansökan och skicka den tillsammans

med en videoinspelning av två skilda stycken (MOV eller MP4-format) via e-post till den
nationellt ansvarige inom organisationen (se nedan). De bägge inspelade styckena längd får
inte överskrida 20 minuter, de skall vara från skilda tidsepoker.

• Skicka in din ansökan endast online

Varje stipendium (två stycken i Skandinavien) är värt 2.000 €.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2022. 
Deltagaren får inte vara äldre än 25 år vid tidpunkten för tävlingen (född efter 1.04.1997) 

Vänligen skicka: 
1. den ifyllda ansökningshandlingen
2. dina videoinspelningar som bilaga, alternativt en nedladdningslänk (t.ex. WeTransfer/

Youtube, om filen är för stor
3. ett foto

till följande e-postadress. Du kan också kontakta denna adress om du har några frågor: 

thomas.lagerberg@music.yamaha.com 

mailto:thomas.lagerberg@music.yamaha.com


Ansökningshandling 

Namn: 

Adress: 

Telefon: 

Födelsedatum:: 

Email / www: 

Program/Årskurs:  Instrument: 

Lärare på mitt huvudinstrument:  Studerar vid följande musikhögskola: 

Nationalitet:  Språk: 

Intyg från musikhögskolan 
Att signeras av rektor/studieledare eller annan befattningshavare. 

Undertecknad intygar härmed att 

heltidsstuderar vid 

Ort / Datum Underskrift 

Inspelat material 
Bifoga en videoinspelning, där du framför två solostycken, tillsammans med ansökningshandlingen. Inspelningens tekniska 
kvalitet påverkar inte juryns beslut i uttagningsprocessen. De bägge styckenas längd får, tillsammans, inte överstiga 20 minuter, 
och de skall representera två olika tidsepoker. Tillåtet format är MOV och MP4.

Första stycket: 

Tonsättare:  Titel: Längd: 

Andra stycket: 

Tonsättare:  Titel: Längd: 

Dataskydd: Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med föreskrifterna i GDPR och de lokala dataskyddslagarna. Mer 
information hittar du under: https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581644

 Datum / Signatur 

Datum/Vårdnadshavares underskrift 
(krävs om undertecknaren är yngre än 18 år) 

https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581644
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