
TEOSKUTSU: UNM 2023 OSLO

Lyhyesti

Norjan Oslossa elokuussa 2023 järjestettävää Ung Nordisk Musik -festivaalia varten haetaan

teoksia avoimessa haussa. Suomen UNM ry:n järjestämän haun kautta valitaaan 5

suomalaisedustajaa Oslon festivaalille. 11.5.-15.6.2022 avoinna olevassa haussa etsitään

teoksia nuorilta säveltäjiltä, äänitaiteilijoilta, muusikoilta, taiteilijoilta, taiteilijaryhmiltä ja

kollektiiveilta. Hakukelpoisia ovat Suomesta kotoisin olevat tai Suomessa toimivat henkilöt,

jotka ovat syntyneet aikaisintaan 1.1.1992. Vuoden 2023 festivaalille rohkaisemme hakemaan

erityisesti vokaalimusiikki- (ensemble-, kuoro-, tai sooloteokset) ja multimedia- tai

monitaiteellisilla teoksilla. Tarkemmat hakuohjeet ja hakemus: https://linktr.ee/unmfinland

TEOSKUTSU: UNM 2023 OSLO

Hakuohje

Norjan Oslossa elokuussa 2023 järjestettävää Ung Nordisk Musik -festivaalia varten haetaan

teoksia avoimessa haussa. UNM on nykymusiikin ja äänitaiteen festivaali, joka  järjestetään

kussakin Pohjoismaassa vuorovuosin. Vuonna 1946 perustettu UNM on yksi maailman

vanhimpia nykymusiikkifestivaaleja. Festivaalilla esitellään nuorten Pohjoismaista ja

Baltiasta kotoisin olevien tai niissä toimivien säveltäjien ja äänitaiteilijoiden teoksia.

Festivaali kokoaa yhteen pohjoismaisen taiteilijaverkoston ja tarjoaa monipuolisen

katsauksen tämänhetkiseen Pohjoismaisen taidemusiikin kenttään.

Suomen UNM ry:n järjestämän avoimen haun kautta valitaaan 5 suomalaisedustajaa vuoden

2023 festivaaalille Oslossa. 11.5.-15.6.2022 avoinna olevassa haussa etsitään teoksia nuorilta

säveltäjiltä, äänitaiteilijoilta, muusikoilta, taiteilijoilta, taiteilijaryhmiltä ja kollektiiveilta.

Teoshaun linkin löydät täältä: https://linktr.ee/unmfinland

Teoshaku on avoin kaikille 1.1.1992 jälkeen syntyneille taiteilijoille, jotka ovat jonkin

Pohjoismaan tai Baltian maan asukkaita tai kansalaisia ja joiden taiteellisen työn keskiössä

on ääni tai musiikki. Osallistuaksesi Suomen hakuun, tulee sinun olla Suomen kansalainen

tai asukas. Kunkin osallistujamaan teokset valitsee maakohtainen tuomaristo. Suomessa

teoshaun julkistukseen asti kaikilta, paitsi tuomariston valitsijalta anonyyminä pysyvän

https://linktr.ee/unmfinland
https://linktr.ee/unmfinland


3-henkisen tuomariston valitsee vuosittain vaihtuva asiahenkilö, jonka nimittää Suomen

UNM ry:n hallitus.

Tyylillisiä vaatimuksia tai rajauksia ei teoshaussa ole, vaan hakuun voi osallistua

minkälaisella musiikkia tai äänitaidetta edustavalla teoksella tai esityksellä tahansa.

Esimerkkeinä mainittakoon nykymusiikkiteos, kokeellinen teos, säveltäjä-muusikon esitys,

elektroninen teos, installaatio, multimediateos ja performanssi – kaikki otetaan vastaan.

Vuoden 2023 festivaalille rohkaisemme hakemaan erityisesti vokaalimusiikki- (ensemble-,

kuoro-, tai sooloteokset) ja multimedia- tai monitaiteellisilla teoksilla.

Maanantaista lauantaihin kestävä festivaali järjestetään Oslossa elokuussa 2023. Suomea

edustamaan valituille osallistujille tarjotaan matkat ja majoitus Oslossa. Monille

osallistujille verkostoituminen ja tutustuminen pohjoismaisiin kollegoihin muodostaa

tärkeän osan festivaalin annista.

Luethan teoshaun säännöt ja ehdot huolellisesti ennen hakemuksesi lähettämistä.

Säännöt & ehdot

1. Hakukelpoisia ovat 1.1.1992 tai myöhemmin syntyneet Suomen kansalaiset ja

Suomessa asuvat ja toimivat taiteilijat. Ennen 1.1.1992 syntynyt taiteilija on

oikeutettu osallistumaan teoshakuun vain mikäli hänen musiikin- tai taidealan

opintonsa ovat kesken 15.6.2022, hän opiskelee päätoimisesti eikä hänellä ole

aiempaa musiikin tai taiteen maisterintutkintoa. Ryhmähakemuksessa kaikkien

ryhmän jäsenten tulee täyttää hakukelpoisuusehdot.

2. UNM-maita ovat Suomi, Tanska, Islanti, Norja, Ruotsi, Viro, Latvia ja Liettua.

Joissain tilanteissa hakijan olisi mahdollista hakea UNM-festivaalille useamman

maan hauissa. Hänen tulee valita, minkä maan edustajaksi hän hakee, tai muuten

molemmat hakemukset hylätään.

3. Suomen teoshaussa hakijat voivat osallistua UNM-festivaalille vain joka toinen vuosi.

Jos sinut tai teoksesi on valittu vuoden 2022 UNM-festivaalille, et voi osallistua tähän

teoshakuun.



4. UNM-teoshaku on anonyymi. Hakuun osallistutaan hakulomakkeen kautta. Muuta

kautta tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Kukin hakija syöttää omat

henkilötietonsa ja niihin yhdistettävän valitsemansa nimimerkin hakulomakkeeseen.

Nimimerkin tulee olla sellainen, ettei hakijan tai hakijaryhmän identiteettiä voi

päätellä nimimerkistä. Hakemuksessa lähetetyt henkilötiedot ovat vain Suomen

UNM ry:n hallituksen jäsenten tiedossa ja niitä käytetään vain teoshaun vaatimiin

hallinnollisiin tarkoituksiin. Teoshaun päättymisen jälkeen tietoja säilytetään

maksimissaan 5 vuotta, minkä jälkeen ne tuhotaan.

5. Hakemukseen liitettävien liitetiedostojen tulee olla anonymisoituja. Varmista,

etteivät hakuun lähettämäsi liitteet tai materiaalit sisällä nimiä, omistuskirjoituksia,

esittäjätietoja, vesileimoja tai muita identifioivia tunnisteita missään muodossa.

Tarkastathan myös ääni- ja videotiedostojen metadatan. Merkitse kuitenkin

nimimerkkisi liitteinä olevien dokumenttien jokaiselle sivulle.

6. Haussa on käytössä sukupuolikiintiö, joka toteutetaan tuomaroinnin jälkeen. Hakijat

jaetaan kahteen listaan: miehet ja ei-miehet. Kultakin listalta nostetaan edustajaksi 2

eniten pisteitä saanutta teosta ja viides valituksi tuleva teos on eniten pisteitä saanut

kolmanneksi tullut teos jommalta kummalta listalta. Näin festivaalille valituksi tulee

2+3 tai 3+2 teosta em. kategorioista.

7. Kukin hakija voi lähettää teoshakuun yhteensä 2 teosta. Jos hakija osallistuu

teoshakuun osana ryhmää yhdellä teoksella, hän voi osallistua yksilöhakuun

vastaavasti yhdellä teoksella. Jos hakijan työryhmä lähettää teoshakuun 2 teosta, eivät

työryhmän jäsenet voi osallistua yksilöhakuun.

8. Teoshaussa Suomea edustamaan valituksi tulee 5 teosta. Tämän lisäksi julkistetaan

varasijoja. Mikäli valitun teoksen esitys festivaalilla peruuntuu, nostetaan korvaava

teos varasijoilta. Festivaalille valitulta taiteilijalta odotetaan läsnäoloa koko

festivaaliviikon ajan. Taiteilijan läsnäolon estyminen on peruste teoksen

peruuntumiselle.

9. Hakuun lähetettävien teosten kokoonpanolle tai tyylille ei ole rajoitteita. Norjan

UNM sitoutuu toteuttamaan esityksen kaikista teoshaussa valituiksi tulleista

teoksista, mutta valitettavasti vuoden 2023 festivaalilla emme voi tarjota täysikokoista



sinfoniaorkesteria. Sen sijaan tarjolla on joustavasti mitoitettu

sinfoniettakokoonpano.

10. Teoshaku aukeaa 11.5.2022 ja sulkeutuu 15.6.2022 klo 23:59 (GMT+3), jolloin

hakulomake sulkeutuu.

11. Suomen UNM ry tarkistaa hakijoiden hakukelpoisuuden ja hakulomakkeen kautta

lähetetyt liitetiedostot ennen niiden toimitusta tuomaristolle. Suomen UNM ry voi

tarvittaessa pyytää hakijaa muuttamaan tai täydentämään hakemustaan. On hakijan

vastuulla toimittaa pyydetyt muutokset tai dokumentit hakuajan loppuun mennessä.

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksia ei voi täydentää, joten lähetäthän

hakemuksesi ajoissa.

12. Kaikissa teoshakuun liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys unmfinland@gmail.com tai

puhelimitse +358 40 809 9234 (Puheenjohtaja, Suomen UNM ry). Vahvistamme

sähköpostitse vastaanottaneemme kunkin hakemuksen hakulomakkeessa annettuun

sähköpostiosoitteeseen 22.6.2022 mennessä.
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