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Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun ennätysmäärä sävellyksiä - 
 kilpailu vahvisti asemaansa suosituimpien sävellyskilpailujen  

joukossa maailmassa 
 

IV Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on saavuttanut huikean osanottaja-
määrän. Määräaikaan, joulukuun alkuun mennessä postitettuja sävellyksiä saapui 
kilpailukansliaan yhteensä 283. Postileimojen perusteella sävellyksiä on lähetetty 
laajalti ympäri sävellyskilpailualuetta, Eurooppaa. Osoituksena kilpailun herättä-
mästä erittäin laajasta kansainvälisestä mielenkiinnosta kertoo se, että sävellyksiä 
on lähetetty peräti 37 eri maasta. Kilpailu lukeutuukin osallistumismäärän perusteel-
la suositumpien sävellyskilpailujen joukkoon maailmassa. Merkittävää on myös se, 
että sävellyskilpailun osanottajamäärä on kasvanut kerta toisensa jälkeen.  
 
Kilpailun tuomaristo on vetäytynyt arvioimaan partituureja joulu-maaliskuun väli-
seksi ajaksi. Tuomaristoon kuuluvat sukupolvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikki-
vaikuttajiin lukeutuvat Kalevi Aho, Magnus Lindberg ja virolainen Erkki-Sven Tüür. 
Juryn kapellimestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari 
Elts. Tuomaristo valitsee kilpailun finaaliin 3-5 sävellystä kevään 2019 aikana. Tuo-
mariston puheenjohtaja Kalevi Aho kommentoi kilpailun saamaa suosiota seuraa-
vasti: ”Klami-sävellyskilpailun saama osanottajamäärä osoittaa, että siitä on kasva-
nut yksi tärkeimmistä kansainvälisistä sävellyskilpailuista.” 
 
Tuomaristo tekee lopullisen päätöksensä kilpailun voittajista marraskuussa 2019 
kuultuaan kaikki finaaliteokset kahdessa finaalikonsertissa ja niiden orkesteriharjoi-
tuksissa Kouvolassa ja Kotkassa Kymi Sinfoniettan esittämänä ja Olari Eltsin johta-
mana. Ainutlaatuista kilpailussa onkin se, että tuomaristo tekee lopullisen ratkaisun-
sa vasta finaalikonsertit ja niiden harjoitukset kuultuaan. Juryn jäsenten ohella myös 
finalistit ovat mukana finaalikonserteissa ja niiden harjoituksissa paikan päällä Ky-
menlaaksossa.  
 
Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on ainoa Suomessa toteutettava kan-
sainvälinen orkesterikokoonpanolle suunnattu sävellyskilpailu. IV Kansainvälinen 
Uuno Klami -sävellyskilpailu julkistettiin tammikuussa 2018 kaikissa Pohjoismaissa, 
Euroopan Unionin jäsenmaissa sekä Albaniassa, Andorrassa, Bosnia-
Hertsegovinassa, Kosovossa, Liechtensteinissa, Makedoniassa, Moldovassa, Mo-
nacossa, Montenegrossa, San Marinossa, Serbiassa, Sveitsissä, Ukrainassa, Valko-
Venäjällä, Vatikaanivaltiossa ja Venäjällä. Kilpailu saavutti erittäin innostuneen vas-
taanoton heti julkistamisestaan lähtien, ja kilpailukansliaan saapui runsaasti tiedus-
teluja myös sävellyskilpailualueen ulkopuolelta, ympäri maailmaa.  
 
LISÄTIETOJA:  
Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry,  
Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin, puh. 050 324 0058,   
s-posti: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi, internet: www.klamicompetition.fi.  
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