
Saugmann Bjerregaards Fond 
Den 1. oktober 2017 startede en konkurrence om samlet kr. 30.000 

Udvælg, arrangér og indspil 1-3 af de udvalgte melodier (på mellem 3 og 10 min.). 

Send eller aflevér resultatet anonymt inden 1. maj 2018 på en CD i en konvolut til 

Fonden. Resultatet af konkurrencen vil blive offentliggjort den 15. juni 2018. Priserne vil 

blive uddelt ved en ”Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard”, på Højbystævnet, lørdag 

den 8. september 2018, om eftermiddagen. 

Der er flere og opdaterede oplysninger om konkurrencen på Fondens hjemmeside: 

www.saugmannbjerregaardsfond.dk – på forsiden under ”Konkurrence”. 

Om melodierne: 

Melodierne er udvalgt blandt de næsten 1000 melodier som D.T.S. Bjerregaard (1856-

1916) har komponeret, arrangeret og udgivet i sine Baldanse hæfter i perioden 1878-

1916. Repræsentative både tidsmæssigt og genremæssigt. Melodierne kan ses på noder 

på Fondens hjemmeside, via links til nodearkivet. 

Præmier: 

1. præmie kr. 15.000, 2. præmie kr. 10.000, 3. præmie kr. 5.000 

FORKLARINGER: 

Om indspilningerne: 

Send eller aflevér anonymt en kuvert med en anonym titel1 indeholdende  

a) En CD med indspilning af melodi(er) – ingen tekst på CD’ en. 

b) En lukket kuvert hvori ligger oplysninger om indspilningen. Der skal være angivet en 

kontaktperson med navn og telefonnummer, samt navn og instrument på de deltagende 

spillemænd. 

Mere om indspilningerne: 

De præmierede indspilninger vil blive gjort tilgængelige via Fondens hjemmeside2. Dette 

vil også blive forsøgt med de upræmierede. Der ligger i forvejen mange indspilninger af 

værker af D.T.S. Bjerregaard. 

Kriterier for præmie i al almindelighed: det indspillede skal 1) høre til genren, 2) gerne 

være med et stejf af originalitet, 3) have hørbar spilleglæde, 4) opfordre til dans, 5) være 

en lytteoplevelse. 

Om dommerne: 

Dommerpanelet vil bestå af 5 personer, heraf to fra Fondens bestyrelse og de øvrige fra 

det professionelle spillemandsmusik miljø. 

Om prisoverrækkelse og koncert: 

Prisvinderne forpligter sig til at deltage i en koncert på Højbystævnet, lørdag den 4. 

september 2017, om eftermiddagen, ”Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard”, med 

20 min. til hver vinder. Koncerten honoreres. 

 
Fondens adresse: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. 

                                                           
1 Den anonyme titel offentliggøres på Fondens hjemmeside ved modtagelsen, som kvittering for modtagelsen.  
2 Efter KODA’s almindelige aftaler. 

https://sites.google.com/site/dtsbprojekter/index/konkurrence

