
UPCOMING STARS 2018
Slagelse Festuge, Musikfabrikken og Korsør Produktionshøjskole giver bands og solister 
chancen for at optræde til festugen og muligheden for at få udviklet sit talent.

Drømmer du om at stå på en scene, så kom til audition

Søndag, den 27. maj 2018 kl. 11.00 – 16.00 
på Musikfabrikken, Fabriksvej 6, Slagelse.

Her sidder en jury klar til at bedømme og give feedback til de fremmødte talenter  
og udvælge optrædende til Slagelse Festuge i de to kategorier: bands og solist/duo.

Alle der er interesseret i at komme til audition, skal snarest mulig sende en mail til 
hsm@eventslagelse.dk. Husk at skrive, om du stiller op med et band eller er 
sanger/duo.

Til audition vil der være mikrofoner til rådighed. Du skal selv medbringe egne 
instrumenter samt baggear.

Juryen består af Mette Mandrup (Slagelse Kommune), Frederik Dybdal  
(Musikfabrikken) og Jimmi Jørgensen (Korsør Produktions Højskole - Musiklinien), 
der alle repræsenterer forskellige dele af musikverdenen.

Efter audition vil de udvalgte kunstnere komme igennem et coaching-forløb, der  
forbereder dem på at optræde på scenen onsdag den 27. juni 2018 i forbindelse med 
Slagelse Festuge. Under koncerten er publikum sammen med juryen med til at  
finde en vinder i hver af de to kategorier.

De to vindere vil efterfølgende modtage en fotosession samt en tur i et studie.

Alle deltagende bands og sangere modtager saglig og konstruktiv kritik. Så kom og 
deltag og få en god og professionel mulighed for at få dit talent bedømt.
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