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Rebild Musikpris 2018 
Foreningen Opera i Rebild har etableret den faste tradition, at der i forbindelse med koncerten 
uddeles en nordjysk musikpris: Rebild Musikpris. 
Baggrunden for musikprisen er, at foreningen gerne vil benytte en markant musikbegivenhed 
til at gøre ekstra opmærksom på en ung nordjysk musiker, skabe synlighed om vores egne 
musiktalenter gennem rollemodel, samt at støtte job og karrieremuligheder for unge nordjyske 
talenter indenfor den klassiske musikscene. Endelig ønsker foreningen at fremme vækstlaget 
af unge klassiske nordjyske musikere, der jo er Nordjyllands kreative råstof. 
 
Musikprisen er på kr. 15.000,- og er sponseret af  Det Obelske Familiefond. 
I forbindelse med prisuddelingen optræder prismodtageren som solist sammen med Aalborg 
Symfoniorkester. 
 
 
Rebild Musikpris er et stort skulderklap 
For en af de tidligere prismodtagere, sopranen Charlotte Hjørringgaard Larsen,   
har Rebild Musikpris haft stor betydning for hendes karriere: 
 
”Som nyuddannet er det vigtigt at blive hørt og set, at nogen lægger mærke til ,at man findes 
og kan noget. Det er en stor cadeau at blive valgt til musikprisen og der følger en del PR og 
omtale med.” 
 
Hun vurderer desuden, at det er en værdifuld erfaring, at få lejlighed til at optræde med 
Aalborg Symfoniorkester for så stort et publikum. 
 
”Det er naturligvis også dejligt at få et flot legat. Det gav mig lejlighed til at studere videre. 
Det er vigtigt, at der er en event som Opera i Rebild i regionen. Den samler folk omkring 
klassisk musik og opera, præsenterer sæsonens repertoire på Den Jyske Opera og giver nye 
unge talenter en chance for at blive hørt!” slutter Charlotte Hjørringgaard Larsen. 
 
Prismodtager 2018 Johanne Grønkjær Lorentzen 
Johanne er en særdeles flittig musikbegavet 19 årig pige, som studerer til dirigent. Hun er på 
nuværende tidspunkt optaget på DR´s Talentudviklingsprogram: Malko-dirigentklassen- 
optaget som den ene ud af 4 elever. Samtidig med at hun er elev på Støvring Gymnasium, og 
Rebild Kulturskole. 
Musikeren Benjamin Koppel har engang udtalt, at det er i miljøerne talentet udvikles og det 
passer rigtig godt på Johanne, som har fået sin musikinteresse dels fra Kulturskolens 
undervisning, dels fra Marimbaorkestret som pianist, dels gennem Kulturskolens to-årige 
talentklasse, og gennem Ungdomssymfoniorkestret både som slagtøjsmusiker og i 
dirigentpraktik. Et praktikophold i Aalborg Symfoniorkester satte yderligere skub i drømmen 
om at blive dirigent. 
Johanne Grønkjær Lorentzen, født i 1999, er opvokset og bosat i Gravlev i Rebild Kommune. 
Hun er til dato den yngste prismodtager. 
Johanne har i 7 år spillet i Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester, og de sidste 4 år jævnligt 
dirigeret orkestret, som består af 80 unge musikere. 
Den 12. august til koncerten i Rebild, vil Johanne desuden få lejlighed til at dirigere Aalborg 
Symfoniorkester, som et særligt programpunkt.  
 
 
Dirigenten Giordano Bellincampi, der har haft Johanne i supervision udtaler:  
 
Hermed anbefaler jeg på det varmeste at støtte Johanne Grønkjær Lorentzens videre udvikling 
som dirigent. 
 
Uddannelsen som dirigent kræver en enorm indsats i musikalske, tekniske og ledelsesmæssige 
studier, og Johannes tidlige interesse i og talent for dirigentfaget er bemærkelsesværdigt. 
 
 



 
 
 
Jeg kan på det kraftigste anbefale, at man understøtter hendes videre udvikling, dels for at 
udvikle hendes færdigheder og dels pga den afsmittende effekt, det har på talentudvikling af 
unge musikere i Nordjylland. 
Det er nemlig en stor inspiration for andre unge, der interesserer sig for klassisk musik, at 
opleve “en af sine egne” kaste sig ud i rollen som dirigent med så stor dedikation. 
 
Med venlig hilsen 
Giordano Bellincampi 
 
Music Director, Auckland Philharmonia Orchestra 
Chief Conductor, Kristiansand Symfoniorkester 
Associate Professor, The Royal Danish Academy of Music 
 
Som elev i Malko-dirigentuddannelsen skal Johanne den 20 august dirigere DR-
symfoniorkestret i koncertsalen i København. Koncerten transmitteres. 
 
 
 
Opera i Rebild er en musikalsk skovtur, hvor publikum præsenteres for opera i særklasse, 
samtidig med, at man kan hygge sig med den medbragte madkurv og den kølige hvidvin – en 
rigtig god idé til en familieudflugt eller et fornøjeligt samvær med venner, kolleger og naboer. 
 
Læs mere på www.operairebild.dk 
 
Yderligere info: 
Søren Steen Nielsen, tlf. 28 34 02 66, mail: syngemester@mail.dk 
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