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Malmökompositör nominerad till prestigefyllda International Film 

Music Competition 2019 i Zürich 
Carl Falkenau Löfvenhamn från Malmö är nominerad till International Film Music Competition 2019 

som för åttonde året i rad avgörs på Zürich Film Festival i slutet av september. I konkurrens med 321 

tävlingsbidrag från 49 länder är hans komposition ett av de fem nominerade bidrag som juryn anser 

håller högst klass. Vem som vinner meddelar juryn med Matrix-kompositören Don Davis i spetsen den 28 

september. 
 

I sitt nuvarande arbete som podieinspicient och musikprogrammerare på Malmö Opera får Carl Falkenau 

Löfvenhamn ägna all sin arbetstid åt andra kompositörers verk. Jobbet är berikande och lärorikt, menar han men 

det är den egna musiken han brinner extra mycket för. 
- Jag är extremt stolt över att ha blivit nominerad, säger Carl Falkenau Löfvenhamn. Det har länge varit en dröm 

och ett mål för mig att kunna jobba med min egen musik på heltid. Kanske kan den här tävlingen öppna fler 

dörrar. 

 

Carl Falkenau Löfvenhamn är bland annat utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med klassiskt 

pianospel som huvudämne och komposition som tillval. Han har tidigare arbetat som frilansande kompositör och 

musikproducent och då jobbat med allt från skivsläpp med artister och verk för symfoniorkester till musik för tv, 

film och spel. 

 

Tävlar med nyskriven filmmusik 
För att delta i tävlingen uppmanades kompositörer runt om i världen att skicka in nyskriven filmmusik till 

kortfilmen Danny and the wild bunch skriven och regisserad av Robert Rugan. De fem tävlingsbidrag som har 
nominerats kommer under finalen att premiärspelas inför publik av symfoniorkestern Tonhalle Orchestra Zürich 

under ledning av dirigent Frank Strobel innan juryn meddelar vilket bidrag de valt ut som vinnare. De övriga 

kompositörerna kommer från USA, Schweiz, Ryssland och Storbritannien. 

 

Matrix-kompositör i juryn 
Juryn leds av den flerfaldigt prisbelönade amerikanske filmmusikkompositören Don Davis. Han har bland annat 

komponerat musiken till de tre framgångsrika och hyllade Matrix-filmerna samt Jurassic Park III. I juryn sitter 

även kompositören Adrian Frutiger, regissörerna Robert Rugan och Andrea Štaka, och dirigenten Frank Strobel. 

 

Vinnaren tilldelas priset Golden Eye ”Best International Film Music 2019” och en prischeck på drygt 90000 

svenska kronor. 

 
Läs mer om tävlingen här: https://www.filmmusiccompetition.ch/en/ 

 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA CARL DIREKT… 
Carl Falkenau Löfvenhamn 

Mail: carl.lofvenhamn@icloud.com 

Telefon: 0735-421510 

Musikportfolio: www.soundcloud.com/falkenau 
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