YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE
STIPENDIEPROGRAMMET 2018/2019
Sammanlagt 46 stipendier i 33 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2018/2019. Temat
kommer att vara

Trumpet
Reglerna kan variera något, beroende på land. Sökanden fyller i ansökningshandlingen som finns på
baksidan av denna sida och sänder den, tillsammans med en inspelning av två valda musikstycken, till
aktuell kontaktadress (se nedan).






Inspelningen skall göras på CD eller DVD,
i formaten WAV eller MP3.
Inspelningens tekniska kvalitet påverkar inte juryns bedömning i utagningsprocessen.
De bägge styckenas längd får, tillsammans, inte överstiga 20 minuter,
och de skall representera två olika tidsepoker.

Sista anmälningsdag för stipendierna är 30 november 2018.
Sökande skall vara född efter 1 januari 1993.
Ansökningar skickas till det land där du studerar.
Har du några frågor, är du välkommen att ställa dem till det lokala kontoret i något av de länder som
listats på denna sida.
SVERIGE / DANMARK / NORGE
Yamaha Music Europe GmbH Germany
filial Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, Box 30053
400 43 Göteborg,
Sverige
Ytterligare information finns också på YMFE:s hemsida på: http://scholarship.yamaha-europe.com

Ansökningshandling
Namn:
Vänligen bifoga
ett foto

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 CD eller DVD, 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. Tillåtna format är Wav eller MP3.
Första stycket:

Tonsättare:

Titel:

Längd:

Titel:

Längd:

Andra stycket:

Tonsättare:

Dataskydd: Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med föreskrifterna i GDPR och de lokala dataskyddslagarna. Mer
information hittar du under: http://music4.life/data_collection_sw

Datum / Signatur

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

