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ּ
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Evropski festival za štajersko diatonično
harmoniko
11. MEDNARODNO TEKMOVANJE
ZA DIATONIČNO HARMONIKO
SOLO

Svetovno prvenstvo 2019

Štajerska/Avstrija
30. maj – 2. juni 2019

RAZPIS

SPLOŠNI RAZPIS ZA VSE KATEGORIJE:
Tekmovanja bodo potekala v: GLASBENA ŠOLA (MUSIKSCHULE), A 8792 St. Peter-Freienstein
(Štajerska)
Petek, 31. Maj 2019
1. 11. MEDNARODNEGA TEKMOVANJA ZA DIATONIČNO HARMONIKO (svetovnega prvenstva) se lahko udeležijo igralci vseh narodnosti in obeh spolov. Število udeležencev ni omejeno.
Prireditev bo potekala po naslednjih kategorijah:
a) mladinci
b) odrasil (razred svetovnih prvakov)

letniki
letniki

1998 – 2004
1986 – 1997

Skupaj s prijavo je treba poslati kopijo rojstnega ali potnega lista.
2. Zmagovalec v mladinskem razredu mora pri naslednjem tekmovanju nastopiti v razredu
svetovnih prvakov. Zmagovalec razreda svetovnih prvakov lahko nastopi šele na prvem za
naslednjim tekmovanjem.
3. Vsi kandidati naj natančno izpolnijo uradno privjavnico samo online na >>>>>
www.harmonikaverband.at !
4. PRIJAVNINA:
mladinci 30,00 €
razred svetovnih prvakov 50,00 €
Prijavnino ja treba vplačati do zaključka roka za prijavo, to je do 8. aprila 2019!
Udeleženci iz držav EU (evro kot denarna valuta) naj prijavnino nakažejo na račun
HARMONIKAVERBAND ÖSTERREICHS (HVÖ):
Bančna povezava: ERSTE BANK AG
Št. računa: 000000 81191 Bančna št.: 20111
IBAN: AT 09 2011100000081191 BIC: GIBAATWWXXX
5. S prijavo kandidat potrdi, da pravila tekmovanja in odločitev žirije priznava za dokončna.
Vsak udeleženec mora žiriji oddati originalne note izbranih skladb ter dve kopiji. Kopiranih
izvodov skladb ne bomo vračali..
Dovoljen je vsak tip harmonik vseh znamk. Ojačevalcev, MIDI-datotek in podobnega ni
dovoljeno uporabljati.
6. OPOZORILO V ZVEZI S PROGRAMOM:
a) Tekmovalni program mora vsebovati 3 pesmi, katerih skupni čas igranja ne sme presegati 12
minut (mladinci) oz. 4 pesmi, katerih skupni čas igranja ne sme presegati 15 minut (odrasli)
b) 2 pesmi morata imeti tradicionalni karakter oz. morata izhajati iz države porekla tekmovalca.
c) 1 (mladinci) oz. 2 (odrasli) pesmi lahko izražajo drugačen stil (drugačen značaj), npr. jazz,
blues, rock’n roll, swing, klasika…
Pozor: Johann , Piazzolla, Monti itd. niso komponirali za diatončno harmoniko.
d) Dovoljene so samo skladbe, ki so originalne kompozicije za štajersko harmoniko!
e) Skladbe morajo biti na diatonični harmoniki stilsko neoporečno interpretirane.
f) Priredbe in potpuri NISO DOVOLJENI!
g) Program naj bo pester oz. čim bolj raznolik.
h) Del ocene je tudi izbor skladb oz. repertoar.
i) Kršenje pravil se točkuje z odbitkom točk.
7. CELOTEN PROGRAM JE TREBA ZAIGRATI NA PAMET!
Udeleženec mora:
a) navesti ime in priimek komponista
b) navesti trajanje igranja del, k jih je izbral
c) zaigrati prijavljen program (premembe programa niso dovoljene)
d) s poslanim online formularjem tekmovalec potrjuje, da je pravila razumel in jih sprejel

8. TEŽAVNOSTNA STOPNJA:
Skladbe, ki jih bodo igrati mladinci, morajo ustrezati najmanj stopnji D na seznamu literature HVÖ
(www.harmonikaverband.at !), skladbe za odrasle (razred svetovnih prvakov) pa stopnji E!
9. OCENJEVANJE ŽIRIJE:
Vsi udeleženci bodo ocenjeni glede na tehnične in glasbene kriterije, razumevanje stilistike in
glede na celoten umetniški vtis.
Odločitev žirije je dokončna. Žirija je upravičena, da ob prekoračitvi časovne omejitve
igranje prekine!
10. Kandidat s svojo poslano prijavo izrazi pripravljenost, da žiriji dovoli snemanje z videokamero,
ki bo služilo samo za kontrolo ocenjevanja! Za obiskovalce je snemanje tekmovanja z videokamero načeloma prepovedano. Nastopajočega kandidata lahko snema samo ena oseba, ki jo za to
pooblasti. V dvoranah so mobilni telefoni prepovedani!
11. Posamezni termini nastopov bodo objavljeni konec aprila 2019 na spletni strain:
www.harmonikaverband.at
12. NAROČILA GLEDE PRENOČIŠČ se lahko naslovijo na:
Tourismusverband HerzBergLand
St. Michael i.O. | St. Peter-Freienstein | Traboch | Trofaiach
Luchinettigasse 6, A-8793 Trofaiach
Tel.:+43 (0) 3847 34 011
Fax: +43 (0) 3847 41629
Mobil: +43 (0) 664 40 58 077
http://www.herzbergland.at/de/sommer/zimmervermieter.php

info@herzbergland.at

Stroški gredo v breme udeleženca oz. obiskovalca.
13. POTEK (NA KRAJU SAMEM):
Po prihodu se javi v sprejemni pisarni, kjer prevzame dokumentacijo, povezano s tekmovanjem! (Delovni čas pisarne bo objavljen na: www.harmonikaverband.at).
Kandidati imajo prost vstop na vse tekmovanja in prireditveni koncert (izjema so večerne prireditve)
Gostje in obiskovalci plačajo glede na obliko prireditve (tekmovanje, večerne prireditve, kombinirana karta) 9 €--30 €
14. PODELITEV za vsa tekmovanja in kategorije:
sobota, 1.junij 2019, ob cca. 18.30 uri v dvorani Reiting
15. NAGRADE IN PRIZNANJA
a) DENARNE NAGRADE
mladinci
1. nagrada 700 €, 2. nagrada 450 €, 3. nagrada 250 €
odrasli (razred svetovnih prvakov) 1. nagrada 1200 €, 2. nagrada 800 €, 3. nagrada 400 €
b) Vsak udeleženec prejme potrdilo.

Zaključek prijave: 8. april 2019

