
Call for Workshop Leaders UNM2021: Aarhus—(un)common ground 

 
Callet retter sig mod komponister, musikere, lydkunstnere, musikvidenskabsfolk, teoretikere, kunstnere, formidlere, og alt 
derimellem. Vi leder ikke kun efter erfarne musikformidlere, men opfordrer alle som opfatter formidling, undervisning, og kreativ 
inklusivitet som en del af deres praksis til at ansøge. Målet er ikke alene at stimulere miljøet i Aarhus, men ligeledes at give 
workshoplederne erfaringer og redskaber til lignende arbejde i deres lokalmiljøer.  
 
Ung Nordisk Musik er en årligt tilbagevendende festival for komponister, performance- og lydkunstnere med tilknytning til de 
Nordiske lande. I 2021 afholdes festivalen d. 16–22/8, i Aarhus, Danmark. Workshoppen finder sted d. 13–17/8, også i Aarhus.  
Det er UNMs mål, at den årlige festival efterlader sig et mærkbart positivt aftryk på det lokale miljø, til trods for at den finder sted 
i et nyt land hvert år. Formidlingsprojektet er et skridt i den retning.  
I månederne op til festivalen, vil de fem deltagere planlægge et formidlingsprojekt under vejledning af Lasse D. Hansen. 
 
Lasse D. Hansen er en dansk komponist, formidler, og musikjournalist.  
Hansen er aktiv som arrangør af komponistworkshops og som mentor for unge komponistspirer over hele landet. Han 
samarbejder jævnligt med SPOR, Musik og Ungdom, Dansk Komponistforening, The Kongelige Danske Musik Konservatorium, 
Syddansk Musikkonservatorium, BUSTER Filmfestival, og Spil Dansk. Udover at undervise i musikformidling ved det SDKM, er 
Hansen gæstelærer og -forelæser ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), DKDM, og Engelsholm Højskole, hvor han har 
undervist komponister, musikere, sangskrivere, og producere.  
 
Deltagerne kommer selv til at lede workshoppen, og hver dag ender med en debriefing under ledelse af mentoren. Det vil være 
muligt at præsentere resultater af workshoppen ved en af festivalens koncerter.  
 
Festivalen i 2021 bærer temaet (un)common ground. Og vi opfordrer ansøgerne til at reflektere over følgende uddybelse af 
årets tema:  
In 2021, the festival’s theme is (un)common ground, and we invite you to consider what this can mean in terms of music 
education, outreach, and participatory practices.  
 (un)common ground, suggests both the mutually understood and the rarefied. It encompasses the geographic 
notion of the nordic region as a shared space amongst the festival’s participants without treating them as a monolithic group, but 
may also point towards ways of using the public/private local venues in which the festival’s events occur. The common ground is 
communicative while the uncommon ground is alienating. The common ground implies a sense of equality amongst individuals 
while the uncommon ground acknowledges the asymmetry of power. We hope the large number of possible interpretations will 
give applicants the freedom to exploit the theme’s vagueness and solicit a diverse array of responses that will help us 
understand what exactly is our (un)common ground. 
 
Transport og overnatning vil blive dækket af festivalen op til 8.300 kr. Det vil være muligt at bo på hotel arrangeret af festivalen.  
Det er et ufravigeligt krav for de udvalgte workshopledere at være tilstede under hele workshopforløbet, festivalen, samt deltage 
i de under festivalen afholdte lectures / seminarer. 
 
Så vidt muligt, prioriteres det at have en deltager fra hvert af de fem nordiske lande.  
En uafhængig jury på 3 professionelle komponister/musikere/formidlere vil udvælge 5 deltagere. Jurymedlemmernes identitet vil  
først blive afsløret i oktober 2020 sammen med de udvalgte workshopledere. 
 
Ansøgning skal indeholde: 

• Motiveret ansøgning (max. 250 ord) 

• En skitse af/reflektioner om/udkast til hvordan workshoppen kunne se ud og hvad den kunne indeholde, samt hvordan 
den kan få længerevarende indflydelse på lokalmiljøet. Dette kan tage hvilken som helst form, men bør ikke være på 
mere end 400 ord og/eller 5 minutters materiale.  

• Portefølje af tidligere arbejde og værker som afspejler ansøgerens praksis på nuværende tidspunkt. 

 
BETINGELSER: 
1. Ansøgningsskema hentes her: http://www.ungnordiskmusik.dk/wp-content/uploads/2020/05/Workshop-Call-Application-form-
UNM-DK-engdk.pdf 
 
2. Ansøgeren skal være under 30, eller studerende. Desuden skal ansøgeren være bosat eller statsborger i en af de fem 
Nordiske lande—Danmark, Finland, Island, Norge, og Sverige. 
 
3. Udvælgelsen vil foregå anonymt. Derfor må der IKKE fremgå dedikationer, ensemblenavne, tidligere opførelser og andet, 
som ville kunne identificere ansøgeren. Fremgår disse oplysninger vil værket ikke blive taget i betragtning. 
 

http://www.ungnordiskmusik.dk/wp-content/uploads/2020/05/Workshop-Call-Application-form-UNM-DK-engdk.pdf
http://www.ungnordiskmusik.dk/wp-content/uploads/2020/05/Workshop-Call-Application-form-UNM-DK-engdk.pdf


4. UNM Danmark skal have modtaget alt materiale senest kl. 12:00 den 15. juni 2020. 
 
5. ANONYMISERET materiale indsendes digitalt (husk at slette alt metadata!): 
Send alt materiale (.pdf/mp3/mp4 osv., enten vedhæftet i mail eller via dropbox/wetransfer) samt et udfyldt ansøgningsskema t il: 
apply@ungnordiskmusik.dk 
 


