Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken.
Tolga kommune, Norsk Lur- og bukkehornlag og NOPA står sammen bak Egil Storbekkens
musikkpris for fremme av interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk.
Musikkprisen er på kr 25.000, samt et kunstverk.
Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.
Prisen kan gis:
•
•
•
•
•
•

Til utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre
folkemusikkinstrumentene.
Til utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk
knyttet til instrumentet.
Til utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.
Til utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre
folkemusikkinstrumenter.
Til komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.
For utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter

Egil Storbekkens musikkpris deles normalt ut under ”Olsok i Tolga”.

1.
2.
3.
o .
4.
Egil Storbekkens musikkpris utdeles av en priskomite bestående av:
o
o
o
o

2 medlemmer oppnevnt av Tolga kommune
2 medlemmer oppnevnt av Norsk Lur- og Bukkehornlag
1 medlem oppnevnt av NOPA
1 medlem oppnevnt av familien Storbekken.

Leder for priskomiteen velges av komiteen selv.
Ved stemmelikhet har priskomiteens leder dobbeltstemme.
Ett av medlemmene oppnevnt av Tolga kommune, fungerer som komiteens sekretær.
5.
Norsk Lur- og Bukkehornlag bekjentgjør fristen for innsending av forslag på
priskandidater gjennom tilgjengelige portaler og informasjonskanaler. Forslagene må være
begrunnet.
6.
Norsk Lur- og Bukkehornlag sammenkaller priskomiteen.
Priskomiteen kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse
i samlet møte. Det er opp til komiteen om prisen skal utdeles.
Innsendte forslags begrunnelser må inneholde riktige opplysninger. Komiteen har adgang
til å kontrollere riktigheten og etter nærmere vurdering omforme ordlyden, eventuelt gjøre
tilføyelser i begrunnelsen.
7.
Egil Storbekkens musikkpris deles ut under ”Olsok i Tolga”.
7.
Beslutning om endring av disse statutter, eller opphør av denne prisen, treffes av Tolga
kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og Tolga-Os Sparebank i fellesskap.

