PRAVILNIK
10. MEDNARODNO GLASBENO TEKMOVANJE IN FESTIVAL
ZA SOLISTE TER KOMORNE SKUPINE
Kdo lahko tekmuje?
Tekmujejo lahko glasbeniki, ki igrajo na naslednje instrumente: klavir, orgle, čembalo,
klavirska harmonika, gumbna harmonika, diatonična harmonika, bandoneon idr.,
violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, mandolina, lutnja, flavta,
kljunasta flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba,
tolkala (set bobnov, ksilofon, marimba, vibrafon, zvončki, timpani in veliki boben).
V svoj program lahko glasbenik vključi tudi različke (npr. pikolo, angleški rog, Es
klarinet, sopranski saksofon)
Razpoložljiva glasbila, ki jih priskrbi organizator, so na spletu objavljena pod
razdelkom “inštrumenti”.
KATEGORIJE

Solist
Solist-ka lahko nastopa s spremljavo klavirja oz. solo.
kategorija

starost

trajanje

cena

Beginner
Junior
Elementary
Intermediate
Superior
Bachelor
Master
Professional

– 9 let
10–11 let
12–13 let
14–15 let
16–19 let
20–23 let
24–26 let
27–40 let

4–7 minut
5–9 minut
7–11 minut
8–13 minut
10–16 minut
12–18 minut
14–20 minut
14–20 minut

60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €

Komorna
Komorna skupina lahko vsebuje najmanj dva in največ 13 glasbenikov.
Skupina je lahko poljubno sestavljena. Zunanji člani (korepetitor oz. mentor) v komorni
skupini niso dovoljeni.
Skupine se razvrstijo glede na večinsko zastopano družino glasbil v skupini. Če je
razmerje enakovredno, si izberejo poljubno disciplino oz. se posvetujejo z
organizatorjem na svirel@upol.si.
kategorija

starost

trajanje

cena

Junior
Elementary
Intermediate
Bachelor
Professional

– 11 let
11,01–13 let
13,01–16 let
16, 01–23 let
23,01–40 let

4–7 minut
5–9 minut
7–14 minut
12–18 minut
14–20 minut

70 €
90 €
100 €
120 €
140 €

PRAVILNIK
Število oz. povprečno število let izračunaš tako, da upoštevaš starost v koledarskem letu
samega tekmovanja.
Dolžina nastopa mora biti v okviru predpisanega časovnega intervala.
Zmagovalni solisti in komorne skupine bodo povabljeni na prestižni oder “desetih
najboljših”.
Izbrani tekmovalci so za nastop na koncertu “desetih najboljših” obveščeni pravočasno
(elektronska pošta, telefon). Prisotnost izbranih je na zaključnem koncertu obvezna.

Program in ocenjevanje
Tekmovalec se predstavi s programom po lastni izbiri, ki pa mora vsebovati tudi
poljubni orkestrski izvleček iz repertoarja pihalnih, komornih ali simfoničnih orkestrov.
Tekmovalec izvaja orkestrski izvleček brez klavirske spremljave. Lahko igra le
posamezen del, vendar mora v notnem gradivu to jasno označiti. Pavz, daljših od 10
sekund, tekmovalec ne izvaja.
Obvezno izvajanje orkestrskega parta velja za tekmovalce soliste disciplin godala,
pihala, trobila in tolkala.
Program se lahko igra iz notnega gradiva oziroma na pamet (organizator ne
prepoveduje in prevzema odgovornosti za izvajanje programa s fotokopij).
Člani Svirél žirije bodo glede na muzikalno prepričljivost, tehnični nivo, korektnost
izvedbe, glasbeno izraznost, izbor programa in originalnost po skupnem zasedanju
določili dokončno oceno, nagrade in priznanja.
Zlato priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 95,00 in 100,00 točkami.
Srebrno priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 90,00 in 94,99 točkami.
Bronasto priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 85,00 in 89,99 točkami.
Priznanje za udeležbo prejmejo tekmovalci, ki niso dosegli praga 85,00 točk.
V posamezni kategoriji bo poleg priznanj podeljeno tudi prvo, drugo oz. tretje mesto.
Rezultati za posamezno disciplino bodo objavljeni na spletni strani po zaključku
posamezne discipline.

Obveznosti tekmovalcev
Prisotnost in registracija na tekmovanju vsaj 1 h pred tekmovalnim nastopom.
Predložiti veljavni osebni dokument ob registraciji.
Na kraj dogodka prinesti tri (3) dobro vidne kopije kompletne partiture, ki jo bo
tekmovalec izvajal na tekmovanju.

PRAVILNIK
Pravno obvestilo in splošne informacije
• www.svirel.si je uradna spletna stran Mednarodnega tekmovanja in festivala Svirel.
• Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje brezpogojno strinja s pravili tekmovanja.
• Tekmovalec z registracijo na tekmovanje dovoljuje javno objavo svojih dosežkov in
fotografskih, avdio ter video posnetkov ter se trajno odpoveduje vsem pravicam iz
tega naslova.
• Prevzem nagrad, diplom in priznanj je možen samo in izključno po koncertu “Deset
najboljših“.
• Če tekmovalec ne spoštuje pravil tekmovanja in časovnih omejitev, je lahko brez
opozorila izključen.
• Če se tekmovalec ne registrira vsaj 1 uro pred svojim tekmovalnim nastopom,
sledi izključitev.
Če bi bilo število udeležencev previsoko za kakovostno izvedbo tekmovanja, lahko
organizator predčasno zaključi sprejemanje prijav. Prednost bodo imele veljavne
prijave, ki so prispele prej. V tem primeru se prijavnina vrne.

