
Skandinaviska stipendiater utsedda
Sidsel Aja Eriksen, mezzosopran från Århus, Danmark och Oskar Olofson, studerarande vid
Högskolan för scen och musik i Göteborg, har blivit 2013 års skandinaviska YMFE-stipendiater
(stiftelsen Yamaha Music Foundation of Europe). Sidsel och Oskar får mottaga varsitt stipendium
på 2.000  €.

Avgörandet skedde vid en konsert i Artistens (=Högskolan för scen och musik, Göteborg) stora
konsertsal (Sjöströmsalen) torsdag kväll den 21/2.

En jury, som under december månad gallrat bland ett stort antal insända inspelningar, hade utsett tre
finalister:
Oskar Olofson, (baryton) 22 år, studerande vid Musikhögskolan i Göteborg (HSM)
Noora Karhuluoma, (sopran) 29 år, studerande vid Kungliga Musikhögskolan
Sidsel Aja Eriksen, (mezzosopran) 24 år, studerande vid Det Jyske Musikkonservatorium

Efter en väl genomförd konsert, beslutade juryn alltså att stipendiet skulle tilldelas Sidsel Aja
Eriksen och Oskar Olofson.

Om stipdendiaterna:
Mezzosopranen Sidsel Aja Eriksen studerar vid kandidatprogrammet vid det Jyske Musikkonservatorium i Århus för 
docent Ingrd Haking Raaby. Under sin studietid har Sidsel medverkat i många konserter och flera av konservatoriets 
operaproduktioner. I Januari spelade hon Askungen i Pauline Viardots salongsopra med samma namn. 2012 deltog 
hon i Aalborg symfoniorkesters solisttävling och vann ett solistuppträdande med orkesterns, som genomfördes i 
januari 2013. Som solist har Sidsel medverkat i Vivaldis Gloris och Mozarts Kröningsmässa. I maj månad kommer 
hon att sjunga i rollen som Modern i Niels W Gades Elverskud

Juryns motivering: "I hård konkurrens, med ett mycket väl valt program, har Sidsel vid kvällens
konsert visat prov på en stor musikalisk mognad, en strålande koloratur och en betagande
scenisk utstrålning och charm".

Barytonen Oskar Olofson är utbildad vid yrkesmusikerprogrammet på Södra Latins gymnasium och tog därefter 
kandidatexamen i klassisk sång på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sedan hösten 2013 studerar han på 
operaprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. I somras gjorde han rollen som Prins Gustaf på 
Vadstena Gamla teater, och under vistelsen i Vadstena tilldelades han Maud och Rolf Gunnarssons stipendium.

Juryns motivering: "Oskar Olofson har ikväll tilldelats 2013 års YMFE-stipendium. Vid kvällens
konsert har hon visat prov på en vacker baryton, god egalisering och diktion samt stor
expressivitet, inte minst i sångerna av Ravel och Rangström."

Detta var tjugofjärde året som stipendierna delades ut och fjärde gången det gick till en sångare.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Lagerberg
Telefon: 031-89 34 25, Mobil: 0706-89 34 25
E-mail: thomas_lagerberg@gmx.yamaha.com

1989 grundades Yamaha Music Foundation of Europe (förk. Y M F E). Denna europeiska underavdelning
har som uppgift att årligen utdela stipendier till musikhögskolestuderande i de flesta
europeiska länder.


