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Topp kvalifisert jury i V-A

Publisert 21. januar 2013 12:47  av vest-agder

Jan Kenneth Transeth Karmakosmetix, Anne Marie Almedal, som fikk toppkarakterer for ny CD, to av skuespillerne i
Agder Teaters «Den Stundesløse» og Ane Fornes som fikk kunstnerstipend i fjor, danse Karin Hennie Moe og Leif
Fjelldal i Scenecomapniet er blant jurymedlemmene som skal ut i de lokale UKM arrangementa i fylket neste måned.

Jørn-Bjørn Fuller Gee

De fleste kommuner i Vest-Agder har jury, oppnevnt av fylkeskoordinator og Musikkrådet i Vest-Agder.

Tre og tre fagfolk innen musikk, scenekunst og utstilling jobber sammen for å plukke ut de som går videre til
fylkesmønstringa. Men de skal og skrive vurdering av det de har sett og hørt, slik at alle deltakere kan få en forståelse
for hva som er bra og hva som kan forbedres. UKM er ingen talentiade i den forstand at noen blir «stemt ut», men det
er noen som blir «stemt videre». Hovedkriteriene er kunstnerisk kvalitet, kommunikasjon/formidling og utstråling,
originalitet/ide og personlig tolkning, sceneframføring og presentasjon, kvalitet i forhold til forutsetningene og til slutt
helhetsinntrykk.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere som kan gå videre til fylkesmønstringa, men det er begrensinger på
antall tid. Noen kommuner får 10 minutter og noen 30 minutter, kommer an på størrelsen. I tillegg er det 4
utstillingsgjenstander og 2 filmer.
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