
 
 
 

 

   
 

TRADICIJA AVSENIK IN GLASBENA  ŠOLA  RADOVLJICA 
organizirata  

12. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 

 3. in 4. februar 2018, Begunje na Gorenjskem 
 

RAZPIS TEKMOVANJA: 

 
Discipline: 
 * klavirska in kromatična harmonika - solo 
 * diatonična harmonika – solo 
  
 

Kategorije:      
 
A    do 12 let 

B    12 do 16 let 
C    16 do 22 let  
D    22 let in več 
                                                             

• Narodnozabavni kvinteti niso dovoljeni, 

• Dejanska starost tekmovalcev se upošteva na dan tekmovanja, 
poleg prijavnice mora tekmovalec priložiti kopijo rojstnega lista. 

 
SOLISTI! Tekmovalni program in obvezne skladbe: 
Tekmovalci tekmujejo z dvema skladbama; a) eno obvezno Avsenikovo skladbo in  

b) eno po lastni izbiri (Avsenikovo), kot predpisuje ta razpis. 
 

Klavirska in kromatična harmonika: 

 
A 

a) S&V Avsenik: »Rudarska« (**zv.št.01) ali »Odmev s Triglava« (**zv.št. 10) 
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
B 

a) S&V Avsenik: »Oj ti Jaka« (**zv.št.04) ali »Lunco poglej« (*zv.št.17)  
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
C 

a) S&V Avsenik: »Rana ura« (*zv.št.19) ali »Cvetoče tulpe« (*zv.št.19) 

b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
D 

a) S&V Avsenik: »Veseli zvoki harmonike« (*zv.št.50) ali »Prelepi Gorenjski svet« 
(*zv.št.38) 
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
Trajanje celotnega programa posameznega tekmovalca je max. 6 minut! 
    
LEGENDA (navedba notnih zvezkov):  
* Veliki radijski uspehi bratov Avsenik     © Založba Avsenik  
** 20 najlepših skladb za klavir in harmoniko    © Založba Avsenik  
 

 
OMEJENO ŠTEVILO PRIJAV ZA TEKMOVANJE! Zaradi časovne izpeljave tekmovalnega programa udeležencev 
je organizacijski odbor 12. Mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018 določil omejitev 
število prijav na tekmovanje na 100 tekmovalnih nastopov,  

od tega največ 60 prijav na diatonični harmoniki za oba tekmovalna dneva, zato pohitite s 

prijavami! Prijave zbiramo do zapolnitve tekmovalnih mest. Prispele prijave lahko redno spremljate na spletni 
strani Tradicije Avsenik www.avsenik.com.  

http://www.avsenik.com/


 
 
 

 

Diatonična harmonika: 
 

 

A 
a) S&V Avsenik: »Stara polka« (Igor Podpečan: Po domače s harmoniko 
(srednja zahtevnostna stopnja) ali »Prelepa Gorenjska« (**zv.št.1) ali 
»Za kratek čas« (*zv.št.46)   
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
B 

a) S&V Avsenik: »Veselo po domače« (Avsenikove skl. za diat. harm.) ali »Po 
trgatvi« (**zv.št.1) ali »V pustnih dneh« (**zv.št.8) 
 b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
C 

a) S&V Avsenik: »Od vasi do vasi« (**zv.št.8) ali »Prijateljem harmonike« 
(*zv.št.60) ali »Na vrtni veselici« (**zv.št.8) 
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
D 

a) S. Avsenik& S. Avsenik ml.: »Polka naokrog« (*zv.št.5) ali »Furmanski bič« 
(**zv.št.6) ali »Včasih« (**zv.št.18) 
b) izvedba Avsenikove skladbe po lastni izbiri 

 
Trajanje celotnega programa posameznega tekmovalca je max. 6 minut! 
 
LEGENDA (navedba notnih zvezkov): 
* Veliki radijski uspehi bratov Avsenik     © Založba Avsenik  
** 20 najlepših skladb za klavir in harmoniko    © Založba Avsenik  
   
 
NOTNI ZVEZKI in CD-ji SO NA VOLJO V MUZEJU AVSENIK IN ZALOŽBI AVSENIK  
(www.avsenik.com)  
Informacije tudi na avsenik@avsenik.com oz. tel. 04 533 3 402, mob. 031 749 522 
Od pon – pet med 9. in 16. uro. 
 

 
Merila za podeljevanje priznanj: 
1. nagrada:   95.00 -  100.00 točk       Zlato priznanje    
2. nagrada: 90.00 -    94.99 točk Srebrno priznanje 
3. nagrada:   85.00 -    89.99 točk Bronasto priznanje 
priznanje: 50.00 -    84.99 točk Priznanje za sodelovanje 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb pravilnika in razpisa ali v primeru 
premalo prijav do odpovedi tekmovanja. Vse informacije dobite na spletni strani 
www.avsenik.com ali na tel. 04/533 3 402, 031 749 522 ter na e -mail: 
avsenik@avsenik.com. 
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