
Kjære 10D ved
Møvig skole

Gratulerer som
FINALIST til Årets
U-trykk 2022!

Skapia vil med dette takke for deres
bidrag til Årets U-trykk 2022. Ny
musikk har blitt skapt av nesten 650
ungdommer fra hele Norge. Blant
disse har juryen valgt ut deres
musikk som en av seks finalister og
dere vil motta et velfortjent diplom
fra Skapia. Det er en flott prestasjon
å komme til finalen i konkurranse
med så mange andre. Gratulerer med fin innsats!

Årets jury har bestått av erfarne komponister, musikere og pedagoger. De har
valgt en vinner blant de seks finalistene og det ble ikke dere denne gang. Vi
håper uansett at dere har blitt inspirert til å fortsette arbeidet med å utforske
de fantastiske mulighetene som ligger i det å komponere egen musikk.

Hvem som vinner Årets U-trykk 2022 vil bli avslørt under konserten og
prisutdelingen som finner sted i NRK Store Studio fredag 6. mai kl. 12:30. Vinnerne
får fremføre sitt musikkstykke sammen med Kringkastingsorkestret. Konserten
strømmes live på www.skapia.no.

Juryens tilbakemelding på deres bidrag

KOMPOSISJON:
Wow, dette er skikkelig imponerende!
Et veldig kult gitarriff, og en ordentlig proff, detaljert og luftig produksjon, og ikke minst:
en GITARSOLO!
Veldig fint med lag på lag av gitarer -er det noen stemmer bak i lydbildet også?
Låta har en kul progrock-aktig feel, og i likhet med progrockbandene kunne nok dere
også med fordel begrensa lengden på låta, men dette er et på alle måter imponerende
bidrag! Vi håper at dere fortsetter med å lage musikk - kan vi få anbefale musikklinja?

KOMPONISTRAPPORT:
Vi skulle veldig gjerne visst mer om prosessen, hva har klassekameratene bidratt med,
hva har du fått hjelp til av andre? Vi håper virkelig at dere sender inn bidrag til neste år
også, men ønsker gjerne at rapporten er mer detaljert.



Gratulerer med finaleplass i Årets U-trykk 2022!

Hvorfor ikke benytte anledningen?
Det at en klasse eller gruppe fra skolen kommer til finalen i U-trykk, i konkurranse
med deltakere fra skoler i hele Norge, er en stor anerkjennelse. Når en gruppe
oppnår dette skal de få honnør for dyktighet og godt arbeid. Men ofte vil det
være avhengig av at man er del av et godt fellesskap, i klassen og på skolen. Et
fellesskapet med rammer som gir rom for utvikling fortjener også honnør.

Vi oppfordrer finalistene til å lage en høytidelig utdeling av diplomet og fokusere
på den bragden det er å nå finalen. Her er noen idéer:

● Lag det til en feiring – for klassen, trinnet eller hele skolen.
● Be rektor dele ut diplomet.
● Inviter lokalavisa, og gjerne andre medier også. Vi har lagt ved en

pressemelding som dere kan bruke hvis dere vil. Husk å endre alle gule
setninger med deres egen tekst og gjør gjerne andre endringer hvis dere
ønsker. For å få kontakt med pressen er det ofte lurt å følge opp
pressemeldingen med en telefon.

● ELLER; Da dere har godtatt at vi kan kontakte presse for dere vil vi sende
ut en pressemelding denne uken med kontaktinformasjon til dere.

● Hva med å spille musikken dere har laget for de andre elevene eller for
foreldrene?

● Se prisvinnerkonserten live på nett fredag 6. mai kl. 12.30.

Vi tror denne type tiltak kan bidra til å gjøre konkurransen til en positiv
hendelse for hele skolen. Det støtter opp om et positivt skolemiljø og bygger
lokal tilhørighet og identitet.

Send noen bilder til oss, så legger vi de ut og feirer dere vi også! Tips oss også
om eventuelle oppslag i media. Dere når oss på:

● E-post: post@skapia.no
● Nett: https://skapia.no/kontakt-oss/
● Facebook: https://www.facebook.com/skapia.no/
● Instagram: https://www.instagram.com/skapia.no/
● Meld deg på nyhetsbrev: https://mailchi.mp/26098f4fa984/veslefrikk

Nok en gang gratulerer med finaleplassen i Årets U-trykk
2022!

Med hilsen
for Stiftelsen Skapia
Tonje Bjørnhaug
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