
Mini Musicals - 
Ensam på Jorden 

“Mini Musicals - Ensam på jorden“ är en tävling arrangerad av Smofa - 
Skaraborgs Musikal- och Filmakademi som riktar sig till alla författare och 
kompositörer, oavsett ålder, kön, var du bor och vilka erfarenheter du bär med 
dig. 

En Mini Musikal är en kort film som innebär minst 2 olika musikstilar och/ eller 
låtar. En Mini Musical ska vara kort, max 5 minuter. Den får inte tidigare varit 
publicerad och den ska handla om temat “Ensam på Jorden“. Ytterligare en 
hållhake är att filmen ska utspela sig någon gång mellan åren 1910 till 1970. 

Du kan vinna: 
– 10 000 kronor 
– Filminspelning  
– Publicering av filmen  

Krav till manuset/ musiken: 
- Manuset till filminspelningen ska vara max 5 minuter lång. 
- Manuset måste innehålla minst 2 olika musikstilar och/ eller låtar. 
- Inte mer än 2 roller till “hon" och 2 roller till “han“ (eller max 4 hen). 
- Måste utspela sig inom åren 1910 till 1970. 
- Vara på engelska eller svenska. 
- Utspela sig på en och samma plats (dispens för 2 om det är i sin enkelhet). 
- Måste vara original! 

För att delta skicka in ett fullständigt manus, musikinspelning och 
undertecknat samtycke (finns på hemsidan eller via mejl 
info@minimusicals.net). OBS! Ni måste inte skicka in professionell 
producerade musik. Det gäller att juryn får ett första intryck.

Du får bara skicka in originaltext som du är författare/ kompositör till. För det 
manus som utses till vinnare utgår en vinstsumma om 10 000 kronor. 
Vinstskatt betalas av vinnaren.

Tävlingen är öppen för alla som håller sig till reglerna och skickar in sitt bidrag 
innan deadline 30 april 2021. 
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Smofa - Skaraborgs Musikal- och Filmakademi äger fulla rättigheter att 
producera, publicera och framföra på alla möjliga sätt och vis. Övrig 
användning av vinnarbidraget eller av annat insänt material sker i 
överenskommelse med upphovsperson enligt allmänna villkor. Smofa - 
Skaraborgs Musikal- och Filmakademi förbehåller sig rätten att i samråd med 
upphovspersonen redigera insänt material.
Vinnare avgörs av en jury utsedd av Smofa - Skaraborgs Musikal- och 
Filmakademi och annonseras på teaterns hemsida och i sociala medier i 
slutet av maj 2021. Juryns beslut kan ej överklagas. Lycka till!

Ditt manus och din musik till Mini Musicals ska skickas in senast 30 april 
2021. Vinnarna tillkännages i slutet av Mai 2021. 

För fler informationer kolla på www.minimusicals.net 

Om temat “Ensam på Jorden“

Covid-19 ändrade våra liv. Och nu går flera länder till lock down (igen). Det 
drabbar oss som konstnärer och hur ska vi kunna arbeta? 
Vi vet inget vittomspännande svar men vill gärna aktivera era konstnärliga 
tankar och uppmuntrar dem. Skriv om  förfluten en förfluten tid mellan 1910 
och 1970. Men med alla händelser i åtanke. 

“Ensam på Jorden“ är ett tema som ska inspirera dig. 

Vad betyder det att vara ensam? Vad händer på jorden? Kan vi fly jorden? Är 
jorden hela världen eller bara marken som vi går gå på? Kommer allt liv från 
jorden eller är jorden något vi går till efter döden? 

Kan man vara ensam i ett samhälle? Är man ensam även om det finns fler 
personer i samma rummet? Var är personen? Händer det någonting i rummet 
under tiden? Vilket känsloläge befinner sig karaktären i? Har det skett ett 
händelseförlopp innan som påverkat karaktärens tankar och känslor? Drama, 
komedi eller romatik? 

Man kan berättar ett helt liv på bara 5 minuter… 
Du får välja vad ska berättas! 
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