Oslo, 17.november 2020

Vinnerne av Nordre Aker Talentpris 2020
Til fristen 1.november mottok vi 15 kvalifiserte søknader fra talentfulle og engasjerte ungdommer i
Nordre Aker bydel.
Juryen er imponert over kvaliteten på årets søknader og det høye prestasjonsnivået blant søkerne på
tvers av sjanger. I år var det flere søkere innen klassisk musikk på meget høyt nivå. Vi er veldig glade
for at det finnes så mange talentfulle ungdommer i vår bydel. Juryen har dermed tildelt tre
inspirasjonspriser på kr 1000.- hver, i tillegg til talentprisen.
I år var det to søkere som utmerket seg på hver sin sjanger. Juryen var enstemmig om en delt
førsteplass i Nordre Aker Talentpris 2020.
Det er en stor glede å annonsere at årets vinnere av Nordre Aker Talentpris er:
Jørgen W. Bjelkerud
Begrunnelse: Nordre Aker Talentpris 2020 går til Jørgen Westgaard Bjelkerud (19 år), trombonist,
komponist og for tiden student ved jazzlinja ved NTNU. I sin avgjørelse har juryen lagt vekt på
utøverens personlige og kreative lyd i sitt instrument. Juryen opplever at både spill og komposisjoner
viser musikalitet på et høyt nivå. Han har vist vilje til å satse gjennom mange år og jobber målrettet
for å utvikle seg som instrumentalist, komponist og arrangør. Vi ønsker Jørgen lykke til med videre
utvikling av sin musikalske karriere.
Simen Kraggerud
Begrunnelse: Nordre Aker Talentpris 2020 går til Simen Kraggerud (18 år), pianist og elev i 3.år ved
musikklinjen ved Foss videregående skole. I sin avgjørelse har juryen lagt vekt på dyktighet på
instrument tilnærmet profesjonelt nivå. Juryen opplever at hans spill viser stor musikalsk forståelse,
både som solist og i samspill. Han viser en formidabel utvikling som musiker. Vi ønsker Simen lykke
til videre i sin musikalske karriere.
Inspirasjonspriser:
Torjus Hoel Bjorå (16 år, cello), Marine Charlotte Bjercke Prate (14 år, klassisk ballett) og Kristian
Strøm (18 år, EDM-produksjon) får Nordre Aker Inspirasjonspris for 2020. Juryen har stor tro på
deres talent og håper at prisen vil motivere til videre arbeid.
Vi gratulerer!
Jemima García-Godos, styremedlem NAMK (juryleder)
Anne Ekenes, Kunstnerisk leder, Panta Rei Danseteater
Karl Andreas Kjelstrup, redaktør og daglig leder, Nordre Aker budstikke
Magnus Södeberg, bassist, Kringkastingsorkesteret
Hans Zeiner-Henriksen, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
Ingeborg Anna Wergeland, dramapedagog og produsent, Den Kulturelle Skolesekken

