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AfSteen Lindholm, Amatermusikkonsulent

ler til disse workshops, hvor de fleste kor og orkestre var i ilden
fra formiddag til ud pa eftermiddagen under forskellige h0jt
kvalificerede dirigenters ledelse.
Mandag var der konkurrencer i Musikverein. Bare oplevelsen at Falov at spille eller synge i denne fornemme sal er hele
deltagelsen va::rd.
Tirsdag var der finalekoncert, ligeledes i Musikverein. Prisvinderne i de forskellige kategorier gay pr0ver pa deres konkurrenceprogrammer, og udf0relserne var ofte i en professionel
kvalitet. Afslutningen foregik pa Wiens Radhus, sa finere kan
det vel ikke va::re.
'

Summa Cum Laude festivalen forekommer mig at va::reen interessant festival, bade fordi konceptet er anderledes end ved sa
mange andre festivaler, og fordi den giver deltagerne lejlighed
til at spille eIlet synge iden gyldne sal i Musikverein i Wien,
der kan betragtes som et af den vesteuropa::iske musiks hovedtempler.

,

Festivalen er en ungdomsfestival, der-henvender sig til bade
orkestre og kor. I 2010 var der salect:esdeltagelse afbade symfoniorkestre, kammerorkestre og et brassband samt savelligestemmige som blandede ungdomskor, inklusive unge mandskor og pigekor.
FestivaIabningen fandt sted i Stefansdom i hjertet afWien

en l,ndag eftermiddag.

I tilla::gtil konKurrencerne havde korene og orkestrene egne
koncerter i Wien og omegn.
De deltagende ensembler repra::senterede mange forskellige
lande i verden, spa::ndende fra Australien til Canada. Der var
ogsa et ensemble fra Kurdistan, hvilket afspejler spa::ndvidden
blandt deltagende nationer.
SCL Festivalen har fundet sted vist nok fire gange indtil ml.

,

S0ndag deltog samtlige orkestre og kor i diverse workshQPs,
hvor man havde lejlighed til at mode og musicere sammen'
med nogle af de ensembler, som man d~n na::stedag skulle
konkurrere med. Wiens Universität für Musik und darstellende Kunst (tidligere Musikhochschule) lagde fortra::ffeligeloka-

J

IQ,[1;t~g,;!i.l@g~atfi~
1ii(li~ '."
nIe

S6! DVlYeh

.

frEn
indlysende
mdde at gore det pd.

c!!1;~I?J!!!;§&
U!!g~, der viI

ilJ,.1~,o~esteI~h~~&(i111enter.

e",8'~rlyR{<:es- endda med be~keden okonomi.

pawww.or~~~"ßrskdl§~.dk
'"

Dette er et helt
essentielt led i f0dekteden
tU det danske musikliv!
MICHAEL SCH0NWANDT.
CHEFDIRIGENT FOR DET KONGELlGE KAPEL
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Den afholdes hvert ar

I

i juli maned, og arets
festival var meget vel
organiseret. Ma:rkeligt
nok har ingen skandinaviske ungdomskor
eller -orkestre fundet
frem til festivalen, for
den forekommer mig
at va:re i hoj grad anbefalelsesva:rdig for
bade danske ungdomskor og ungdomsorkestre. For dem, der
matte onske at se lidt
na:rmere pa festivalen,
kan jeg anbefale et kig
pa hjemmesiden
www.sclfestival.org.
hvor man ogsa kan
downloade ansogningsblanket for 2011.
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