DOKUMENTATION OG AFRAPPORTERING

Wadden Sea International Organ Competition 2017
I perioden 13.-21. januar 2017 var Syddansk Musikkonservatorium vært ved den første udgave af ”Wadden
Sea International Organ Competition” – en international orgelkonkurrence for unge talenter under 35 år.
Finalen, hvor 3 finalister dystede om en samlet præmiesum på 250.000 kr. fandt sted i Ribe Domkirke d.
21/1 kl. 15.00.
Uddrag fra finalekoncerterne blev efterfølgende bragt af Danmarks Radios P2:
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p2/p2-koncerten-2017-01-25#!/01:40:15
I løbet af konkurrenceugen havde publikum mulighed for at komme helt tæt på både talenterne og de
internationalt kendte jurymedlemmer - bl.a. i forbindelse med:






16 timers konkurrencerunder med 14 organister under 35 år fra hhv. Danmark, Storbritannien,
Letland, Canada, USA, Japan og Sydkorea.
15 koncerter i ti forskellige kirker i Syd- Sønderjylland og i Syddansk Musikkonservatoriums
koncertsal i Esbjerg
Konkurrence for børn og unge under 20 år - den yngste deltager fylder 11 blot to dage før
konkurrencen
Orgelkoncert for 120 skolebørn med ildsjælen Katrine Immerkjær Kristiansen
Jurykoncerter med nogle af verdens førende orgelsolister

Forud for konkurrencen blev der gjort opmærksom på aktiviteterne via en række kommunikationskanaler:








Pressemeddelelser til lokale, regional og nationale medier
Betalte Facebook-opslag
Bannere i Torvegade, Esbjerg
Esbjerg Kommunes LED-reklamer ved indfaldsvejene
Plakater og postkort postkort sendt til regionen kirker og sognehuse
Rollups på udvalgte steder (musikbiblioteket, deltagende kirker/sognehuse, turistbureau og
noder.dk)
Koncertinformation via Syddansk Musikkonservatoriums koncertformidling (mails, plakater, mv.)

Konkurrencens offentlige information fandt sted via en række kanaler:
Hjemmeside: www.organcompetition.dk
Facebook: www.facebook.com/waddenseaorgan
Instagram: www.instagram.com/organcompetition.dk
Trykte materialer, plakater, flyers og programbog, mm.:
https://issuu.com/sdmk.dk/docs/issuu_wadden_sea_international_orga

Statistik fra Facebook:

Rækkevidde, opdateringsfrekvens og interaktion på Facebook:

Udtalelser:
”Orgelkonkurrencen viste et meget højt niveau i alle runder. Det var interessant at opleve, hvordan alle
genrer blev taget alvorligt, lige fra en lang koralfantasi af den nordtyske barokkomponist Nicolaus Bruhns
(1695-1697) til Peter Møllers værk ”Forvandling” fra 1970’erne. På trods af, at repertoiret ved flere runder
var relativt ens, var det 14 meget forskellige musikere, vi mødte. Fra det fabulerende til det stramt
kontrollerende og alt ind imellem. Og en vinder, som havde det hele.
Man kan uden tvivl sige meget imod selve ideen om musik som konkurrence, men resultatet: at unge
mennesker lærer nyt og væsentligt repertoire, intensivt og koncentreret arbejde i et ofte kort
indstuderingsforløb, forskellige orgeltyper og opførelsespres at kende, det er ren gevinst både for dem selv
og for orgelmusikken som helhed. Dertil kommer mødet med andre organister fra en lang række lande og
ikke mindst en venlig og opmuntrende jury fra en lige så lang række lande, der med glæde udvekslede
erfaringer om orgler, repertoire, kirker og byer med de unge. Konkurrencen er et løft for dansk orgelkultur i
en tid, hvor det kniber med optaget til orgeluddannelserne på konservatorierne, på trods af at jobbet som
organist er både afvekslende og fuld af musikalske muligheder, foruden at der ingen arbejdsløshed er.
Det hele var meget opløftende og forhåbentlig blot en begyndelse på et nyt kapitel i dansk orgelhistorie.”
(Birgitte Ebert, Domorganist, Ribe Domkirke)

”Det har været en varm og dejlig oplevelse at mærke det store engagement, landsdelens kirker har lagt for
dagen i forbindelse med den første af forhåbentlig mange udgaver af Wadden Sea International Organ
Competition. Vi har mødt stor imødekommenhed fra alle, vi har kontaktet mhp. samarbejde, og det er min
opfattelse, at regionen virkelig har taget ejerskab for konkurrencen.”
(Marianne Granvig, konkurrenceleder)

”Esbjerg er en orgelmæssig hovedstad i disse dage, hvor vi kan glæde os over daglige koncerter med
fremragende orgelspillere af international klasse i forbindelse med den 1. Internationale Vadehavs
Orgelkonkurrence. Jurymedlemmernes koncerter er et spændende møde med virtuose orgelspillere,
forskellige traditioner og mangeartede kunstneriske tilgange til værkerne. Forleden Wolfgang Zerers
mesterlige orgelspil ved åbningkoncerten i Vor Frelsers Kirke - funklende og klart. Bruhns, spillet med stor
fortællelyst, forrygende drive og insisterende rytmisk nerve. I aftes, Pier Damiano Peretti i Hjerting Kirke intelligent, stringent og præcist, og ved dagens koncert i konservatoriets koncertsal var Karin Nelsons
lydhøre spil og klanglige fantasi en inspirerende oplevelse, ligesom Henry Fairs poetiske og rytmisk elegante
Schumann-spil var en smuk og rørende musikalsk gestus.
Wadden Sea Organ Competition som afrundes med dagens finale i Ribe Domkirke har været et inspirerende
og spændende arrangement for regionens musikliv. De mange koncerter med jurymedlemmer og
konkurrencedeltagere har været et sandt overflødighedshorn af lyttemuligheder, og har givet mulighed for
at høre en hel række internationale solister som jeg ikke tidligere har stiftet bekendtskab med.”
(Mikkel Andreassen, organist, Vor Frelsers Kirke, Esbjerg)

Offentlige begivenheder i forbindelse med Wadden Sea International Organ Competition
(Publikumstal i parentes)
Fredag 13. januar
Åbningskoncert , Vor Frelsers Kirke, Esbjerg , kl. 17.00 (120)
Medvirkende: Prof. Wolfgang Zerer
Vor Frelsers Kirkes Kor under ledelse af Mikkel Andreassen
Lørdag 14. januar
1. konkurrencerunde i Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal (30)
Kl. 15.30 - 17.30 - konkurrencedeltagere nr. 1 - 4
Kl. 18.00 - 19.30 - konkurrencedeltagere nr. 5 - 7
Søndag 15. januar
1. konkurrencerunde i Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal (25)
Kl. 15.00 - 17.00 - konkurrencedeltagere nr. 8 - 11
Kl. 17.30 - 19.00 - konkurrencedeltagere nr. 12 - 14
Mandag 16. januar
Jurykoncert i Hjerting Kirke, Kl. 19.30 (50)
Medvirkende: Ja-Kyung Oh og Pier Damiano Peretti
Tirsdag 17. januar
Jurykoncert i Syddansk Musikkonservatoriums Koncertsal , kl. 19.30 (50)
Medvirkende: Karin Nelson og Henry Fairs
Onsdag 18. januar
2. konkurrencerunde i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg (40)
Kl. 15.00 - 16.30 - semifinalist nr. 1 - 3
Kl. 17.00 - 18.30 - semifinalist nr. 4 - 6
Kl. 20.00 Jurykoncert i Syddansk Musikkonservatoriums Koncertsal (40)
Medvirkende: Christian Blom Hansen
Torsdag 19. januar
2. konkurrencerunde i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg (30)
Kl. 15.00 - 16.30 - semifinalist nr. 7 - 9
Kl. 17.00 - 18.30 - semifinalist nr. 10 - 12

Fredag 20. januar
“Orglets Dag” i Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal:
Kl. 9.00 “Orgelgak” - lukket arrangement for 120 inviterede skolebørn (125)
Kl. 10.30 Orgelkonkurrence for børn (30)
Kl. 14.00 Prisoverrækkelse
Kl. 14.30 Paneldiskussion “How to recruit young organists”
Kl. 16.30 Jurykoncert i Haderslev Domkirke (50)
Medvirkende: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin
Koncerter med de semifinalister, der ikke kom i finalen:
Jonas Hellesøe Nielsen, Tønder Kristkirke kl. 16.00 (20-50)
Ae Shell Nam, Sct. Jacobi Kirke, Varde kl. 16.30 (20-50)
Yohan Chung, Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa kl. 19.00 (20-50)
Benjamin Bloor, Grundtvigskirken, Esbjerg kl. 16.30 (20-50)
Nicholas Wearne, Hjerting Kirke, Esbjerg kl. 18.00 (20-50)
Amanda Marie Mortensen, Sædden Kirke, Esbjerg kl. 19.30 (20-50)
Haelin Park, Sankt Nicolai Kirke, Kolding kl. 15.00 (20-50)
Abigail Rockwood, Løgumkloster Kirke kl. 20.00 (20-50)
Jihyun Kim, Sct. Catharinæ Kirke, Ribe kl. 16.00 (20-50)

Lørdag 21. januar
Finalerunde i Ribe Domkirke (150)
Kl. 15.00 - finalist 1: Rashaan Allwood (Canada)
Kl. 15.55 - finalist 2: Liene Andreta Kalnciema (Latvia)
Kl. 16.50 - finalist 3: Jiwon Seo (Korea)
Anslået samlet publikumstal: ca. 1000

Omtale af finalerunde i JydskeVestklysten (forsidefoto + helsides opslag)

Eksempler på omtaler i konkurrencevindernes hjemlande:

