Århus 2015
Regler InterMGP Aarhus

MGP- Århus
Foreningen Det intergymnasiale MGP Århus har til formål at arrangere og afvikle det
årlige intergymnasiale MGP.
Foreningens adresse er:
Det intergymnasiale MGP Århus
c/o Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1
8000 Århus C
Att. Johnny Sørensen
Formål:
Formålet med at afholde MGP på Århus’ gymnasie- og HF-skoler er at fremme den
musikalske interesse blandt eleverne.
Dette gøres ved at stimulere outputtet af originale sange af høj kvalitet inden for
populær musik ved at fremme konkurrence mellem elevsangskrivere, -komponister
og -musikere på de århusianske gymnasiale uddannelser gennem intergymnasial
sammenligning og vurdering af deres værker.
Dette gøres ved at bands på de enkelte skoler indgår i en konkurrence.
Det lokale MGP kan have deltagelse af et antal bands, som indbyrdes konkurrerer, og
hvor der udpeges 2 orkestre til deltagelse i det fælles MGP. Dog kan en skole beslutte at
sende ét orkester.
Styregruppen
Arrangementet er et fælles initiativ fra de deltagende skoler. Rektorerne udgør
styregruppen og består af rektorerne for Århus Akademi, Marselisborg Gymnasium,
Risskov Gymnasium, Odder Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF, Viby Gymnasium
og HF, Egå Gymnasium, Rønde Gymnasium, Århus Statsgymnasium og Aarhus
Katedralskole.
Styregruppen sætter de organisatoriske og økonomiske rammer for arrangementet.
Styregruppen har med deres underskrifter godkendt, at uddannelsesleder Johnny
Sørensen, Aarhus Katedralskole, kan tegne foreningen og handle på foreningens vegne –
ligesom han kan underskrive startblanketten.
Styregruppen tager stilling til, hvor næste års arrangement skal afholdes, og hvem der
dermed er den ansvarlige skole.
Økonomi
Det fælles MGP er et fælles skoleprojekt. De deltagende skoler har et samlet økonomisk
ansvar for arrangementet.
Styregruppen godkender budgettet for årets arrangement. Uddannelsesleder Johnny
Sørensen står for regnskabet og Uddannelsesleder Peter Jensen, Risskov Gymnasium er
revisor.
Styregruppen godkender det endelige regnskab. Hvis regnskabet viser underskud,
hæfter skolerne solidarisk for underskuddet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Hvis rektorerne beslutter sig for at nedlægge projektet, fordeles evt. formue lige blandt
skolerne.
Det lokale MGP
Det lokale MGP afvikles på de enkelte skoler af en lokal MGP-gruppe efter de
retningslinier, der er på skolerne. Det er skolerne selv, der styrer arrangementets
økonomi og afvikling.
Hvis bands fra det lokale MGP vil konkurrere i det fælles MGP, skal der iagttages nogle
fælles spilleregler, der gengives nedenfor.
Udvælgelsen af de bands, der går videre til det fælles MGP, foregår efter retningslinier
aftalt på den enkelte skole.
Det er den lokale MGP gruppes ansvar at sikre, at konkurrencen foregår på de
nedennævnte vilkår, hvis skolen ønsker at indgå i det fælles MGP.
MGP-gruppen
Til afvikling af det fælles MGP nedsætter gruppen af rektorer en MGP-gruppe bestående
af ansatte (herunder mindst én ledelsesrepræsentant) fra de deltagende skoler,
repræsentanter (herunder mindst én ledelsesrepræsentant) fra den ansvarlige skole
samt elever fra de deltagende skoler.
Det fælles MGP
Tilmeldingen til det fælles MGP foregår med deadlines, der meldes ud af MGP-gruppen.
For at kunne deltage i det fælles MGP skal følgende regler for musikken - også ved det
lokale MGP - overholdes. Dette sker for at sikre de deltagende bands lige
konkurrencevilkår. Den enkelte skoles MGP gruppe er ansvarlig for, at reglerne
overholdes.
1. Udelukkende materiale (tekst og musik), der ikke tidligere er udgivet på print, som
en del af et kommercielt album (CD, MC), film eller videogram eller fremført offentligt
før den respektive skoles indledende runde, kan deltage i det fælles MGP.
2. Stilarten skal være populær musik - altså kommerciel, melodiøs rytmisk musik.
3. Teksten skal være dansk.
4. Kompositionens fremførelse må maksimalt vare 4 minutter.
5. De bærende elementer i kompositionen skal fremføres live: Alle vokaler samt de
bærende elementer i akkompagnementet(keyboards, guitar, bas, trommer,
percussion mv.) skal fremføres live. Der må godt indgå brug af backtrack, men dette
må ikke alene udgøre akkompagnementet.
6. Mindst halvdelen af ophavsmændene m/k skal gå på den respektive skole.
7. Mindst tre fjerdedele af bandet skal være elever på den respektive skole
8. Frontfigurer (solister o.l.) skal være elever på den respektive skole.
9. Frontfigurer (solister o.l.) må kun stille op som solist for ét band.
10. Deltagere må maksimalt stille op for to bands.
11. Deltagere må kun stille op for én skole.
12. Antallet af deltagere i et band er begrænset ved følgende maximum antal i hver
sektion:
Rytmegruppe: 7. Leadvokalister: 3. Korsangere: 3. Blæsere: 3. Dansere: 6
Uanset sammensætningen af bandet, kan bandet højt består af 12 deltagere.
Antallet af deltagere i et band er begrænset til 12. Antallet og besætning skal være ens

ved det lokale og det fælles MGP
13. I tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne kontakter den enkelte skole, eller Kristian
Thisted eller Hans Ege fra MGP-gruppen. Denne gruppe er øverste myndighed.
14. Vinderen og nummer 2 til det fælles MGP findes af den professionelle jury, som
typisk er studerende fra musikkonservatoriet. Juryen vælger desuden vinderne til 2
priser for tekst og fremførelse. Juryen motiverer valget.
På scenen præsenteres vinderne af priserne for bedste tekst og bedste fremførelse.
Derefter præsenteres bandet, der har vundet 2. pladsen – og til sidste vinderbandet, der
spiller deres nummer igen.
Den arrangerende skole
Det fælles MGP er et fælles skoleprojekt. De deltagende skoler har et samlet økonomisk
ansvar for arrangementet. Alligevel er der for den arrangerende/ansvarlige skole tale
om en ekstraordinær arbejdsindsats, som budgettet skal tage højde for.
Økonomisk struktur for arrangementet
Den arrangerende skole selv for aflønning af de elever og ansatte, der deltager i
planlægning og afvikling af arrangementet. Desuden sørger den arrangerende skole selv
for betaling af rengøring, vand, varme o.lign.
Til selve arrangementet stiller hver skole med 1-2 lærere samt rektor og en anden fra
ledelsen. Skolerne aflønner selv de deltagende lærere.
Arrangementet
Det fælles MGP arrangeres af MGP-gruppen med hovedansvaret hos den arrangerende
skole. Den tager løbende stilling til praktiske og organisatoriske emner og træffer
beslutning herom - ligesom gruppen også træffer beslutning om selve afviklingen af
arrangementet.
MGP-gruppen sætter retningslinier op for bl.a.
 deadlines
 dispensationer fra reglerne
 rækkefølgen i præsentationen af numrene
 arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementet
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