16. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK
Begunje na Gorenjskem, 21. in 22. januar 2023
RAZPIS TEKMOVANJA:
DISCIPLINE:
- klavirska harmonika
- diatonična harmonika

KATEGORIJE:
A do 12 let
B 13 do 16 let
C 17 do 22 let
D 23 let in več
Dejanska starost tekmovalcev se upošteva na dan tekmovanja.

TEKMOVALNI PROGRAM IN OBVEZNE SKLADBE:
tekmovalci tekmujejo z dvema skladbama:
a) obvezna Avsenikova skladba iz seznama organizatorja: polka ali valček
Obvezna skladba se igra v triu, ob spremljavi kitare in kontrabasa ali baritona, ki ju zagotovi organizator.
b) priredba Avsenikove skladbe po lastni izbiri
Klavirska harmonika (obvezne skladbe):
S&V Avsenik Okajeni godci / Nakajeni muzikantje / Weinselige Musikanten (DN 20, DN05)
A
S&V Avsenik Srečno in nasvidenje / Abschied und Aufwiederseh'n (DN 15)
S&V Avsenik Zjutraj pa domov / Fröhlicher Kehraus (DN06)
B

S&S ml. Avsenik Nočni obiski / Fensterln (GA023)
S&V Avsenik Drija drajsom polka / Vigel vogel polka / Wigel-Wogel-Polka (DN 20, DN03)

C

S&V Avsenik Majski valček / Mailüfterl-Walzer (DN15)
S&V Avsenik Pogled z Jalovca / Pogled v dolino / Großglocknerblick-Polka (RU19)

D

S&V Avsenik Šopek spominčic / Vergissmeinnicht-Walzer (DN15)

Trajanje celotnega programa posameznega tekmovalca je max. 6 minut!
Diatonična harmonika (obvezne skladbe):
Slavko Avsenik Andrejčkova polka (DN20)
A
S&V Avsenik Gozdovi v mesečini / Dunkle Wälder (DN09, RU20)
S&S ml. Avsenik Židan parazol / Rund und bunt (FRA1)
B

S&V Avsenik Valček čebelarjev / Bienen-Walzer (DN14
S&V Avsenik S polko v svet / Mit Polka durch die Welt (RU20)

C

S&V Avsenik Po planinski magistrali / Gruß an das Elsass (RU21)
S&V Avsenik Zlati zvoki / Goldene Oberkrainer-Klänge (RU18)

D

S&V Avsenik Valček za harmoniko / Harmonika-Freude (DN20)

Trajanje celotnega programa posameznega tekmovalca je max. 6 minut!
Legenda literature (oznake notnih zvezkov):
- DN: zbirka "20 najlepših skladb"
- RU: zbirka "Veliki radijski uspehi kvinteta Avsenik"
- FRA: Avsenikove skladbe za diatonično harmoniko
- GA: skladbe S&S ml. Avsenik za ansambel Gašperji
Notni zvezki so na voljo v Muzeju Avsenik in v spletni trgovini: https://shop.avsenik.com.
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MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ:
Zlato priznanje
95.00 Srebrno priznanje
90.00 Bronasto priznanje
85.00 Priznanje za sodelovanje
50.00 -

100.00 točk
94.99 točk
89.99 točk
84.99 točk

NAGRADE za najvišje število osvojenih točk v skupinah klavirskih in diatoničnih harmonik:
1. mesto: klavirska harmonika
150,00 €
1. mesto: diatonična harmonika
150,00 €
2. mesto: klavirska harmonika
3. mesto: klavirska harmonika

100,00 €
50,00 €

2. mesto: diatonična harmonika
3. mesto: diatonična harmonika

100,00 €
50,00 €

Posebna nagrada Založbe Avsenik za najboljšo izvedbo obvezne skladbe po mnenju žirije: 100,00 €
ROK PRIJAVE:
Prijave zbiramo do zapolnitve tekmovalnih mest (100 tekmovalnih nastopov, od tega največ 60 prijav na
diatonični harmoniki za oba tekmovalna dneva).
PRIJAVNINA:
kategorije

A, B,
C, D

60 EUR
65 EUR

Prijavnino nakažite na račun:
Kulturno umetniško društvo Avsenik (organizator tekmovanja) SI56 0700 0000 1186 497, BIC : GORESI2X,
Gorenjska banka d.d., Kranj, namen nakazila: prijavnina harmonikarji.
Prijavnice s potrdilom o plačani prijavnini in kopijo rojstnega lista pošljite na naslov:
Tradicija Avsenik, Begunje 21, 4275 Begunje na Gorenjskem ali na avsenik@avsenik.com.

Tekmovanje bo potekalo javno v prostorih Gostilne Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.
Tekmovalec lahko sporoči spremembo programa do najkasneje 14. dni pred tekmovanjem.
Urnik nastopov bo objavljen najkasneje 10 dni pred pričetkom tekmovanja na spletni strani www.avsenik.com. Prijavljeni
tekmovalci ga bodo prejeli tudi po elektronski pošti.
Vsak tekmovalec se mora na dan tekmovanja javiti v informacijski pisarni vsaj eno uro pred pričetkom tekmovanja v
kategoriji, za katero je prijavljen.
Rezultati bodo objavljeni najkasneje dve uri po zaključku nastopov v posamezni kategoriji.
Podelitev nagrad bo na zaključnem koncertu 16. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev, ki bo 22. januarja 2023 ob
17.00 v dvorani pod Avsenikovo marelo v Begunjah na Gorenjskem.
Dobitniki nagrad so dolžni na zaključnem koncertu izvesti skladbo iz svojega tekmovalnega programa, ki jo določi žirija.
Člani žirije so priznani glasbeniki. Predsednik žirije si pridržuje pravico, da lahko posamični nastop prekine
predčasno. Prekinitev v nobenem primeru ne vpliva na ocenjevanje tekmovalca. Ocene žirije so dokončne.
V ceni prijavnine je zajeto kosilo in ogled Muzeja Avsenik na dan tekmovanja.
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb razpisa in v primeru premalo prijav do odpovedi tekmovanja.
Vse informacije dobite na spletni strani www.avsenik.com ali na tel. 04/533 3 402 ter na e -mail:
muzej@avsenik.com.
Omejeno število prijav za tekmovanje! Zaradi časovne izpeljave tekmovalnega programa udeležencev je organizacijski
odbor 16. Mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2023, določil omejitev število prijav na
tekmovanje, na 100 tekmovalnih nastopov, od tega največ 60 prijav na diatonični harmoniki za oba tekmovalna dneva.
Prijave zbiramo do zapolnitve tekmovalnih mest. Prispele prijave lahko redno spremljate na spletni strani Tradicije Avsenik
www.avsenik.com.
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Pomoč pri iskanju skladb na YouTube-u:
Klavirska harmonika
AS&V Avsenik Okajeni godci / Nakajeni muzikantje / Weinselige Musikanten(DN 20, DN05)
https://www.youtube.com/watch?v=A_3nKGskgpg
S&V Avsenik Srečno in nasvidenje / Abschied und Aufwiederseh'n (DN 15)
https://www.youtube.com/watch?v=Srq_hW9kC_Q
BS&V Avsenik Zjutraj pa domov / Fröhlicher Kehraus (DN06)
https://www.youtube.com/watch?v=bDQJuKFeHD0
S&S ml. Avsenik Nočni obiski / Fensterln (GA023)
https://www.youtube.com/watch?v=1WV5V0p7svE
CS&V Avsenik Drija drajsom polka / Vigel vogel polka / Wigel-Wogel-Polka (DN 20, DN03)
https://www.youtube.com/watch?v=hxc88O7mdiw
S&V Avsenik Majski valček / Mailüfterl-Walzer (DN15)
https://www.youtube.com/watch?v=yNRUhLDOSA4
DS&V Avsenik Pogled z Jalovca / Pogled v dolino / Großglocknerblick-Polka (RU19)
https://www.youtube.com/watch?v=OE9CkhP4_Gg
S&V Avsenik Šopek spominčic / Vergissmeinnicht-Walzer (DN15)
https://www.youtube.com/watch?v=8Piqo2fPYDQ

Diatonična harmonika
ASlavko Avsenik Andrejčkova polka (DN20)
https://www.youtube.com/watch?v=lIDgLnyF_mI
https://www.youtube.com/watch?v=Kb-mUEBnAH0
S&V Avsenik Gozdovi v mesečini / Dunkle Wälder (DN09, RU20)
https://www.youtube.com/watch?v=R0cnf-1HGlw
BS&S ml. Avsenik Židan parazol / Rund und bunt (FRA1)
https://www.youtube.com/watch?v=XELIXyljkHU
S&V Avsenik Valček čebelarjev / Bienen-Walzer (DN14)
https://www.youtube.com/watch?v=wOrkWELw1CY
CS&V Avsenik S polko v svet / Mit Polka durch die Welt (RU20)
https://www.youtube.com/watch?v=8agCe7Xvj1A
S&V Avsenik Po planinski magistrali / Gruß an das Elsass (RU21)
https://www.youtube.com/watch?v=I-lWkwmkoYo
DS&V Avsenik Zlati zvoki / Goldene Oberkrainer-Klänge (RU18)
https://www.youtube.com/watch?v=AEObJqetOWo
S&V Avsenik Valček za harmoniko / Harmonika-Freude (DN20)
https://www.youtube.com/watch?v=RAk5KSKu2-Y
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