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Tävlande Polstjärnepriset 2022
Polstjärnepriset är landets viktigaste tävling för unga talanger (14–18 år)
inom klassisk musik.
Under mottot ”mer än en tävling” har Polstjärnepriset även blivit den
nationella arenan där landets främsta talanger spelar och utvecklas
tillsammans. Under Polstjärnedagarna i november undervisas alla av en
mycket namnkunnig samling instruktörer som förberedelse inför januaris
tävlingar och konserter – allting helt utan några tävlingsmoment.
Under Polstjärnefestivalen i januari är det äntligen dags! Nu känner alla

varandra och tävlingen kan genomföras i en mycket vänskaplig atmosfär.
Måndag 3 januari gör åtta delfinalister upp om de fyra åtråvärda
finalplatserna. I finalen den 5 januari får alla fyra spelar tillsammans med
Göteborgs Symfoniker och tävlar om första priset på 50 000 kr och övriga tre
priser på sammanlagt 20 000 kr.
Polstjärnepriset tar även vara på alla som inte går vidare i tävlingen. De får
glänsa som solister och ensemblemusiker under festivalens alla konserter,
under festivalkonserter i Vänersborg och Stockholm och under finalen i
Göteborg tillsammans med Göteborgs Symfoniker.
De tävlande till Polstjärnepriset 2022 är:
Ariadna Kozlovski, Malmö (kontrabas)
Jag har spelat kontrabas sen jag var 8 år. Mitt mål med att spela musik är att
ge publiken en chans att gå in i en annan värld. Min stora passion är att spela
kammarmusik. Den hittills största musikaliska upplevelse jag haft är
masterclassen med Dominik Wagner i Leutschach.
Axel Petrén, Borås (trumpet)
Mitt intresse för musik och trumpet började när jag var liten och fick min
farfars gamla trumpet. Den var knappt spelbar, men det var tillräckligt för att
väcka ett intresse i mig. Efter det har jag tillbringat tio år av
musikundervisning för min fantastiska trumpetlärare Stefan Johnsson på
Borås kulturskola. Jag har med åren också blivit en hänförd orkesterspelare
och uppskattar värdet av samspelet mellan människor och instrument.
Benjamin Vincent Mangia Gillis, Skarpnäck (klarinett)
Trots att mitt älskade instrument klarinetten kom in i mitt liv när jag var nio
år gammal, känner jag att musiken alltid har funnits i mig, i min själ och i
mitt hjärta. 2019 blev jag antagen på Lilla Akademien i Stockholm och
flyttade från Italien till Sverige. Min lärare är Stefan Harg. I framtiden vill jag
bli klarinettist och spela som solist eller i orkester.
Christian Iourtchik, Växjö (violin)
Jag började spela för att mina föräldrar är professionella musiker och jag har
hört dem spela så länge jag kan minnas. Violinen började jag med vid fem års
ålder. Jag älskar klassisk musik och inspireras av andra och därför är jag
väldigt glad över att även få vara med i YOMA.

Elis Ljunglöf, Göteborg (tvärflöjt)
Jag började spela tvärflöjt när jag gick i trean, men det var först på högstadiet
som mitt musicerande tog fart på allvar. Jag började spela i en
ungdomsorkester i Göteborg och via den lärde jag känna människor i VÄGUS
som jag nu spelat i sen några år tillbaka. I framtiden vill jag självklart arbeta
med musik, helst i orkester eftersom orkesterverk är det roligaste att spela!
Emma Lörstad, Stockholm (tvärflöjt)
Klassisk musik är en viktig del av min vardag då jag kommer från en familj av
musiker. Jag började spela tvärflöjt i femårsåldern då mamma var flöjtist och
har älskat det sedan dess. Jag gillar att spela soloverk, men även
kammarmusik och i orkester. Förutom att spela och att lyssna på klassisk
musik gillar jag distanslöpning, att cykla samt skidåkning
Eric Drougge, Onsala (cello)
Jag började att studera violoncell vid fyra års ålder. Ett liv utan mitt
instrument skulle vara ganska konstigt. Vi hör ihop. År 2015 och 2017
tilldelades jag första pris vid Stockholm International Music Competition och
2020 vann jag förstapris och talangpris vid Öresunds Solist och guldmedalj
vid Det Kongelige Danske Musikkoncervatoriums Klassiske Musikkonkurrence.
Mina favoritkompositörer är bl.a. Haydn, Elgar och Tchaikovsky.
Frey Franzén, Visby (violin)
Jag var tre år när jag klev upp på en festivalscen i Tanzania. Jag såg ut över
publiken och kände magin. Den känslan återupplever jag varje gång jag
spelar för andra. Jag har också insett hur mycket ett bra framförande kan
betyda för lyssnaren. Dessa två saker driver mig som allra mest.
Harald Edin, Styrsö (kontrabas)
Jag är född och uppvuxen i en musikerfamilj på Styrsö i Göteborgs södra
skärgård. Så länge jag kan minnas har jag velat spela kontrabas och när jag
var åtta år gammal fick jag äntligen börja. Ferdinand Lipa blev min lärare och
jag har spelat för honom sedan dess. Jag älskar att spela bas. Det är
fantastiskt att göra musik med ett instrument som har så stort tonomfång och
så rik och varierad klang. Förutom musiken är havet och segling ett stort
intresse.
Harry Dai Liang, Göteborg (violin)
Jag började spela fiol när jag var sex år gammal, men det är först under de
senaste fem åren jag tagit det på allvar. Olivier Charlier, Henning och Alf

Richard Kraggerud har varit en stor hjälp för mig sedan dess. Jag tycker om
att spela fiol och försöker förbättra mig själv varje dag.
Inez Karlsson, Surrey (cello)
Musik har varit en del av mitt liv sedan jag var väldigt ung. Jag har en äldre
syster som spelar fiol och vi spelar kammarmusik tillsammans vilket hjälper
mig att utvecklas som musiker. Jag älskar att spela cello och utforska
instrumentets unika ljud, speciellt i de lägre registren.
Ludvig Walter, Linghem (cello)
Så länge som jag kan minnas betyder musik mycket för mig. Att lyssna på och
spela musik gör mig på gott humör. När jag var fyra år testade jag några
instrument på Kulturskolan i Linköping. Jag valde cellon. Sedan dess har jag
spelat cello och det ger mig glädje. Jag tycker om många sorter av musik,
men lyssnar mest på klassisk musik.
Lukas Flink, Malmö (trombon)
Många andra har roliga historier om hur de började spela, men jag kan
verkligen inte minnas ett liv utan musiken. Just levande musik har en sån
påverkan inom mig som bara inte går att förklara. Musiken fascinerar mig
varenda dag och jag hoppas få dela med mig av den känslan till alla andra!
Maya Broman Crawford-Phillips, Enskede (violin)
Jag har spelat fiol sedan jag var fem år gammal. Jag är uppvuxen i ett
musikerhem och det jag älskar mest av allt är att med goda vänner spela
kammarmusik fram till sent på natten. Jag drömmer om att ha musiken som
mitt yrke.
Noemi Gilbert, Bromma (violin)
Att spela ett instrument var aldrig någonting som jag aktivt valde att göra.
Hemma hos mig har det alltid varit en självklarhet och frågan är istället vilket
instrument man väljer. Själv, spelar jag både fiol och piano, och med musiker
i hela släkten, har musik alltid varit centralt. Det är det bästa som finns!
Philip Engström, Göteborg (cello)
När jag började spela cello och syssla med musik så märkte jag att
kombinationen av att utmana sig själv och samtidigt sprida musik och glädje
till andra var väldigt rolig. Jag tycker om cellons klang och roll både som
soloinstrument och i orkester. När jag var yngre dansade jag och sjöng
mycket i kör. De senaste åren har jag även börjat dirigera vilket får mig att

ytterligare fördjupa mig i musiken.
Selma Sköld, Enskede (cello)
Jag fick prova cello när jag var 5 år och tyckte direkt att det var kul att spela.
Klassisk musik har jag hört sen jag var bebis, då alla i familjen är musiker. Jag
går på Lilla Akademien för Elisabeth Lysell-Bjermkvist. Jag har fina
konsertminnen från när jag spelade Brahms cellosonat i Italien på en
utekonsert och från en nyårskonsert med orkester i Norrtälje. 2020 fick jag
Welin-stipendiet. Min dröm är att kunna vara cellist på heltid.
Titus Paulsons Johansson, Mölndal (cello)
Jag har sedan jag i sexårsåldern började spela cello haft glädjen att få vara
med och framföra stora symfoniska mästerverk, ackompanjera opera, spela
kammarmusik i olika konstellationer och framträda som solist. Att skapa
musik med och för andra människor är något jag hoppas att jag får ägna hela
mitt liv åt!
Vivian Chang Qu, Solna (cello)
Jag har alltid haft musik runt om mig och började spela cello när jag var sex
år. Jag har alltid satsat på cello och musik och jag kan se musiken i min
framtid också. Min dröm är att kunna spela och njuta framför en stor orkester.
Ärla Hillerud, Färentuna (cello)
Just nu går jag andra året på Lilla Akademiens Musikgymnasium och studerar
cello för Elisabeth Lysell Bjermkvist. Att jag valde att spela just cello var en
självklarhet då alla mina systrar spelar cello. Jag älskar att spela som solist
och att musicera med mina kamrater i Trio Tremoli. Jag satsar på högre
musikstudier senare och vill vara cellist hela livet! På fritiden gillar jag att
spela fyrhändigt piano eller Yatzy med mina systrar!

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.
Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet
till både natur och vatten.
Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här

och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.
Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg
bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt
logistikläge rankas som ett av landets bästa.
Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas
internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora
företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som
regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region,
stat och kommun.
Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med
146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8
procent under samma period.
Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som
”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag
och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara
material.
Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk
musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för
musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.
Vår vision lyder:
Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Välkommen till Vänersborg
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