
 

 

 GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG                       

DER HARMONIKAMUSIK  

 Mitglied der CONFÉDÉRATION  

 INTERNATIONALE DES ACCORDÉONISTES 

 (CIA - IMC – UNESCO) und des 

 Österreichischen Musikrates (ÖMR) 
 

      

Büroadresse: Mag. Christian Höller, Karlsgasse 20, A 2340 Mödling 
Tel:+43(0)699-10680186   ּּ e-mail:office@harmonikaverband.atּ  ּ www.harmonikaverband.at 

 

 

DAN HARMONIKE 2022 
Internacionalni razpis 

 
 
 

   1. NAGRADA CYRILLA-DEMIANA AUSTRIA 
Internacionalni razredi gostov 

 za diatonično harmoniko (solistično in v duo) 
          ter ljudske-ansambeljske zasedbe 

 
 
 
 

                    16.–19. junija 2022  
Perg / Zgornja Avstrija 

 
 

LOKACIJA: 
NEUE MITTELSCHULE Stadtzentrum 

(Nova Srednja šola – v mestnem središču) 
LINZERSTRASSE 18 

A - 4320 PERG 
 
 

Rok prijave: 6. maj 2022 ! 

 
 

                                           
 

tel:+43(0)699-10680186


 

 

RAZPISNI POGOJI 
 

HARMONIKAVERBAND AUSTRIA (HVÖ) vabi vse zainteresirane Slovence da se   
udeležijoּtekmovanjaּTAG DER HARMONIKA od 16. do 19. junija 2022 v PERGU (Zgorn-
ja Avstrija). 
To poteka v sodelovanju z mestom Perg. 
Pogojeּzaּsodelovanjeּnajdeteּvּtejּobjavi.ּProsimo,ּdaּjihּnatančnoּprebereteּinּnamּ
pomagate pri optimalni pripravi tekmovanja. 
 

POGOJI 

PRIJAVA 

Registracijo lahko opravite samo prek spleta na >>>>> www.harmonikaverband.at         
in mora IZPOLNJENO V CELOTI! 
 
KOTIZACIJA zaּּtekmovanjeּznaša 
SOLISTI      €ּ26,-- 
DUO      €ּ12,- na igralca 
ANSAMBLI     €ּ  7,- na igralca.  
 

Štartnina je sestavni del prijave in jo je treba plačati do 6. maj 2022. 
 

Bančniּpodatki:ּ ERSTEּBANK:ּŠtevilkaּračunaּ000000ּ81191ּ(BLZּ20111) 
BIC: GIBAATWWXXX      IBAN: AT 09 20111 00000081191 

 
PRIJAVA NA TEKMOVANJE 

Ustrezniּ začetniּ časּ jeּ približnoּ 10-14ּ dniּ predּ tekmovanjemּ naּ domačiּ straniּ HVÖּ
www.harmonikaverband.at se lahko prijavite. 
 

K PRIJAVI JE POTREBNO predložitiּkopijoּosebnegaּdokumenta,ּdaּbomoּlahkoּ
preveriliּvašoּstarost! 
 

Prosimo, upoštevajte naslednje: 
Mlajšiּigralecּlahkoּtekmujeּvּvišjemּrazredu,ּvendarּmoraּpotem odigrati vse pesmi v tej 
težavnostniּstopnji! 
 
 
ŽIRIJA 
Žirijoּsestavljajoּpreizkušeniּstrokovnjakiּzaּdiatoničnoּharmoniko! 
Imaּpravicoּpreklicatiּponovitveּinּvּprimeruּprekoračitveּroka, prekiniּnastopajočega! 
Izּsmernic:ּŽirantּsvojegaּučencaּneּsmeּocenjevatiּoz.ּseּnjegovaּoceanּbriše. 
Z registracijo kandidat izjavi, da je pripravljen žiriji omogočiti snemanje in dovoljuje, 
uporabo samo za nadzor ocenjevanja! 
 

RAZREDI 
Vsakּkandidatּdodeliּžirijiּizbrana dela v dveh izvodih. Oceneּžirijiּlahkoּdodeli samo 
direktor! 
 

ČAS IZVAJANJA 
Navedeniּnajdaljšiּčasּigranjaּvključujeּizvedbo,ּkratekּpremorּmedּkomadiּinּzaključek. 
Vּvašemּinteresuּjeּtorej,ּdaּcelotenּčasּigranjaּprimernoּporazdelite. 
 

http://www.harmonikaverband.at/
http://www.harmonikaverband.at/


 

 

DOBITELJI NAGRADE IN DOKUMENTI 
Prvi trije zmagovalci bodo določeniּvּvsakemּtekmovalnemּrazredu.ּTiּprejmejoּpokale. 
Vsakּudeleženec,ּvsakaּskupinaּprejmeּdiplomo. 
 
Ocenjevanjeּgledeּnaּtočkovnik: 

• Zares odlične       46-50                                                 

samo na stopnjah D, E in Duo C 

• Odlične točke      40-50 

• Zelo dobre točke      26-39 

• Dobre točke       do 25 

Čeּsoּvּkategorijiּmanjּkotּ3ּkandidati,ּseּpodelijoּsamoּodlikovanja! 

 Novo pravillo: Če so v kategoriji manj kot 3 tekmovalci, prejmejo tudi POKALE, če 

dosežejo ZELO DOBRO, ODLIČNO ali ZARES ODLIČNO !  

Diplomeּseּizdajoּšeleּobּpodelitviּnagrad!ּPošiljanjeּpoּpoštiּniּmogoče! 
 

RAZGLASITEV NAGRAD 
Podelitev nagrad (glej urnik!) Bo potekala v okviru koncertov nagrajencev. 
 

VSTOPNE CENE 
Vsak kandidat ima prost vstop naּzaključnoּpodelitevּnagrad! 
 
Tekmovanje in podelitev nagrad gostov za obiskovalce  

Dnevne karte   Odrasli   €ּ12,00           Otroci / Studenti   €ּ6,00 
    Družinskaּvstopnicaּ(2ּodrasla,ּ2ּotroka)ּּ€ּ24,00  

3-dnevna vstopnica  Odrasli   €ּ24,00    Otrociּ/ּStudentiּּ€ּ12,00 

Družinskaּvstopnicaּ(2ּodrasla,ּ2ּotroka)ּּ€ּ48,00 
       

 
SNEMANJE NA TEKMOVANJU 
Obiskovalci lahko snemajo samo predstave svojega otroka, nikoli pa ne 
celotn tekmovanj! 

 Mobilni telefoni so v dvoranah strogo prepovedani! 

 

ČASOVNI RAZPORED 
Poskrbljenoּje,ּdaּvsakּučitelj,ּkolikorּjeּmogoče,ּlahkoּpripraviּsvojeּučenceּpredּtekmo-
vnjem. 

• Poleg tega morajo vsi solisti, ki sodelujejo v duetu ali ansamblu  obvezno navedeni, da 
ne bi prišlo do časovnega prekrivanja nastopov! 

Upoštevanjeּdoločenihּčasovּjeּključnegaּpomenaּzaּnemotenoּdelovanje tekmovanja! 
 
 

NAROČILA NASTANITEV:                                                          

https://www.stadtmarketing-perg.at/tourismus/hotel-in-perg/ 

Tel.: +43 (0)7262/53150-0  –  E-Mail: tourist@perg.at  

 

Stroškeּkrijeּudeleženecּaliּobiskovalecּsam.ּ 
 

Rok za prijavo: 6. maj 2022 

https://www.stadtmarketing-perg.at/tourismus/hotel-in-perg/
mailto:tourist@perg.at
mailto:tourist@perg.at


 

 

RAZPIS ZA 
DIATONIČNO HARMONIKO IN  GLASBENE SKUPINE 

 

1. NAGRADA CYRILLA-DEMIANA AUSTRIA  
Mednarodno tekmovanje 

Celoten program mora biti odigran na pamet! 
 

Sobota, 18. junija 2022 

DIATONIČNA HARMONIKA – SOLO  
Predstopna – Junior      (rojeni 2013 in mlajši)  Čas nastopa: maks. 8 min. 

Skupina A            (rojeni 2011 in 2012)  Čas nastopa: maks. 8 min. 

Skupina B           (rojeni 2009 in 2010)  Čas nastopa: maks. 10 min. 

Skupina C           (rojeni 2007 in 2008)  Čas nastopa: maks. 10 min. 

Skupina D           (rojeni 2005 in 2006)  Čas nastopa: maks. 15 min. 

Skupina E           (rojeni 2004 – 1990)  Čas nastopa: maks. 15 min. 

Prosimo, upoštevajte: 3 pesmi po vaši izbiri! 
 
DIATONIČNA HARMONIKA – DUO 
Ocenjevalni razred A     Povprečna starost: največ 12 let 
Ocenjevalni razred B     Povprečna starost: največ 17 let         
Ocenjevalni razred C     Povprečna starost: starejši od 20 let 
 

Prosimo, upoštevajte 

 Dvojac lahko sestavljata dva harmonikaša z diatonično harmoniko, lahko pa tudi samo eno 

diatonično harmoniko skupaj z drugim instrumentom. 

 Obveznega dela ni! Izvesti naj bi dva do tri različna dela po lastni izbiri. 

 Najdaljši čas cikla celotnega programa je 10 minut. 

 Izbira programa je svobodna, vendar se mora osredotočiti na avstrijsko ali slovensko ljud-

sko glasbo.  

 Predvajajo se lahko samo instrumentalne skladbe brez vokala. 

 Oba kandidata morata igrati na pamet! 

NARODNE GLASBENE SKUPINE 
Ocenjevalni razred A  Povprečna starost: največ 12 let, vendar noben igralec starejši  

od 15 let 
Ocenjevalni razred B Povprečna starost: največ 17 let, vendar noben igralec starejši od 20 

let 
Ocenjevalni razred C Povprečna starost: starejši od 20 let 

Prosimo, upoštevajte tudi 

 Za ravni A in B je pri izračunu povprečne starosti basist izuzet! 

 Obveznega dela ni! Izvesti naj bi dva do tri različna dela po lastni izbiri. 

 Najdaljši čas cikla celotnega programa je 10 minut. 

 Izbira programa je svobodna, vendar se mora osredotočiti na avstrijsko ali slovensko ljud-

sko glasbo. 

 Predvajajo se lahko samo instrumentalne skladbe brez vokala. 

 Vsaka skupina mora imeti klavirsko harmoniko ali diatonično harmoniko! 

 Vsi člani ansambla morajo igrati na pamet! 

 

Rok za prijavo: 6. maj 2022  




