
Linköpings Studentsångare hyllar kvinnliga kompositörer
I fredags gick startskottet för kompositionstävlingen Linköping Studentsångare Composition Award 2020. Syftet med tävlingen
är att uppmärksamma kvinnliga tonsättare samt inspirera och utveckla manskörssången. Finalisterna presenteras på
Internationella kvinnodagen 2020 och vinnaren får ta emot vinstpriset på 50 000 kronor under Linköpings Studentsångares
finalkonsert i april.  

Composition Award 2020 syftar till att uppmärksamma kvinnliga tonsättare som komponerar musik för manskörer. Tävlingsbidraget ska
stimulera till nyskapande av konstmusiken samt berika och utveckla nutidens körsång.

–     Vi värnar om våra traditioner, samtidigt som vi vill utmana, utveckla och modernisera repertoaren och oss själva som manskör. Kvinnliga
tonsättare kan tillföra nya perspektiv och klanger till manskörssången. Detta bidrar i sin tur till vår ambition att hålla riktigt hög kvalitet på vårt
musicerande, säger Christina Hörnell, dirigent i Linköpings Studentsångare.  

Trots att Linköpings Studentsångare är en manskör och därmed endast har manliga sångare, arbetar man aktivt med att få in ett kvinnligt
perspektiv på flera sätt.

–     Som manskör tycker vi att det är viktigt att jobba med frågan vad en modern manskör är och vem den moderna mannen är. Det känns
både viktigt och värdefullt att involvera kvinnor i det arbetet. Utöver kompositionstävlingen har vi bland annat tätt samarbete med den
akademiska damkören Linnea. Jag som ledare och kvinnlig dirigent ser även utvecklingspotentialen i att vi också har två ordinarie kvinnliga
ledamöter i styrelsen, säger Christina.   

Composition Award 2016 lockade kompositörer från hela världen

Composition Award 2020 är den andra upplagan av kompositionstävlingen. Den första gick av stapeln 2016 och engagerade ett stort antal
kvinnliga kompositörer. Cecilia Damström från Finland var den kompositör som tillslut segrade med kompositionen "At Teasdale's". På andra
plats kom Maria Löfberg från Sverige med kompositionen “Sing!” och på tredje plats Laura Stevens från Sydafrika med verket ”The way we
go”.

–   Det var riktigt häftigt att se att tävlingen engagerade så många kvinnliga kompositörer över hela världen. Det är ett kvitto på att det finns en
efterfrågan, inte bara från oss som manskör efter kvinnliga kompositörer, utan också vice versa. Nu hoppas vi att 2020 års upplaga får minst
lika stort genomslag, säger Christina. 

Vinnaren utses under Linköpings Studentsångares finalkonsert 

Tävlingen pågår från 28 juni till 1 december 2019. Finalisterna presenteras i samband med Internationella kvinnodagen 2020. Därefter koras
vinnaren under Linköpings Studentsångares finalkonsert i april och erhåller en vinstcheck på 50 000 kronor. Linköpings Studentsångare
Composition Award 2020 har möjliggjorts tack vare ett bidrag från Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse. 

Läs mer om Composition Award 2020: https://lkss.se/en/compositionaward/
Läs mer om vinnarna från 2016 års upplaga av tävlingen: https://lkss.se/en/last-years-winner/

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Hörnell, Director musices, Linköpings universitet
dirigent för Linköpings Studentsångare
Christina.hornell@liu.se
070-089 69 22

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden tillsammans
med ett aktivt jämställdhetsarbete. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och studentikosa stycken.
Studentsångarna bildades 1972 under namnet Lihkören, och verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet och modern
manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.




