
Unge talenter Nord 
et tilbud til unge musikktalenter fra hele Nord-Norge  

Søknadsfrist 15. mars 



Unge talenter Nord (UtN) skal gi interesserte musikkelever ekstra muligheter og ut-

fordringer, og er for både rytmiske og klassiske unge musikere. UtN driftes i sam-

arbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen i Tromsø, og har to nivåer: 

UtN Unge musikere og UtNtutti. UtN Unge musikere er det høyeste nivået og drives 

av lærere fra Musikkonservatoriet, mens UtNtutti i hovedsak drives av lærere fra 

Kulturskolen. 

 

Unge talenter Nord har 8 helgesamlinger i løpet av året, og inneholder blant annet: 
 
UtN Unge musikere: 

• To individuelle spilletimer med konservatoriets lærere hver samlingshelg 

• Kammermusikk/band/ensembler med elever og studenter på høyt nivå 

• Mye konserterfaring, mulighet for solistoppdrag med orkester 

• Akkompagnementstimer hver samlingshelg 

• Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere 

• Nivåinndelt teoriundervisning 
 
 
UtNtutti: 

• Kammermusikk/band/ensembler tilpassa hver elev 

• Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere 

• Konserter hver samlingshelg 

• Nivåinndelt teoriundervisning 
 



For å bli tatt inn i UtN-programmet må du ha:  

• Godt nivå på instrumentet ditt 

• Lyst til å utvikle deg videre 

• Motivasjon og tid til å prioritere UtN-samlinger og øving 

Opptaksprøve gjøres digitalt, og består av ca 10 minutter spilling/synging og et lite intervju om hvor-

for du ønsker å søke UtN. Innsendingsfrist er 21. april kl. 12. 

Undervisningen på Unge talenter Nord er gratis. Reisekostnader dekkes med unntak av en egenandel 

på kr. 500 per helg.  

Ta gjerne kontakt med oss i UtN om du har spørsmål: 

Koordinator UtN Unge musikere Lars Lien: lars.lien@uit.no 

Koordinator UtN tutti Berit Fonnes: berit.fonnes@tromso.kommune.no  

Mer informasjon om programmet finner du på Unge Talenter Nord (kulturskolentromso.no)  

Info om digitalt prøvespill og innsending finner du her 

Søknadsskjema finner du her 

 

SØKNADSFRIST 15. MARS 

 

UtN er i tillegg til undervisningen du allerede mottar. Når du kommer inn på UtN ber 

vi din lokale lærer/skole gi ukentlig soloundervisning i minimum 45 min. per uke, 

samt jevnlige ensembletimer og timer med akkompagnatør. 

https://www.kulturskolentromso.no/unge-talenter-nord/
https://www.kulturskolentromso.no/media/cxyddmut/info-digitalt-proevespill-2023.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aBnwkS2zpkqNR9of3w5aWYvoJIxHehtDllDWLVEb95VURUE2OVFUSFZXMjhRQVQ5VzlFWlBRNDNPVS4u

