
Glasbena šola Radlje ob Dravi razpisuje 
drugo Koroško klavirsko tekmovanje, ki 
bo v petek, 25. maja 2012. Vabimo Vas,  
da se ga udeležite. 

Tekmovanje mladih pianistov bo potekalo v različnih 
kategorijah za učenke in učence, ki obiskujejo glasbene 
šole. Vsak razred je samostojna kategorija, ne glede na 
starost tekmovalcev. Tekmovanje bo potekalo v osmih 
kategorijah za klavir solo in treh kategorijah za klavir 
štiriročno. Vrstni red nastopajočih v posamezni kate-
goriji bo določen po abecednem redu teden dni pred 
začetkom tekmovanja. Organizacijski odbor določi 
žreb začetne črke. Udeleženci tekmovanja klavir solo 
izvajajo ves program na pamet, to je eno ali več skladb 
v okviru določenega časa.

Klavir solo
1. in 2. kategorija do 5 minut, 
3. in 4. kategorija do 7 minut, 
5. in 6. kategorija do 10 minut,
7. in 8. kategorija do 12 minut.

KlavirsKi duo
1. kategorija (1. do 3. razred) do 6 minut, 
2. kategorija (4. do 6. razred) do 10 minut,
3. kategorija (7. do 8. razred) do 13 minut. 
Če udeleženca pripadata različnima kategorijama, 
tekmujeta v višji, oz. 2. ali 3. kategoriji.

ZaKljučni Koncert
Udeleženci Koroškega klavirskega tekmovanja, ki  
v posamezni kategoriji prejmejo zlato nagrado, so 
dolžni nastopiti na zaključnem koncertu, ob zaklju-
čku tekmovanja. 

snemanje in fotografiranje
Snemanje in fotografiranje tekmovanja ni dovolje-
no. Uradne posnetke tekmovalcev je možno dobiti 
na tekmovanju. Zaključni koncert bo posnet v or-
ganizaciji Glasbene šole Radlje ob Dravi.

ocenjevalna žirija, ocenjevanje 
teKmovalcev in nagrade
Tekmovalce ocenjuje tri članska žirija. Ocenjeval-
na žirija lahko tekmovalca prekine, če ta prekorači 

predpisan čas. Ocenjevanje tekmovalcev je tajno. 
Odločitve žirije so dokončne. 
Žirija ocenjuje tekmovalce s točkami od 1 do 10, 
prav tako odloča o podelitvi nagrad. Dosežene na- 
grade in vrstni red tekmovalcev bo objavljen eno 
uro po končanem tekmovanju v posamezni kate-
goriji na oglasni deski in na spletni strani šole. 
Koroško klavirsko tekmovanje mladih pianistov je 
motivacijskega značaja za učence in mentorje, zato 
dosežene točke posameznega tekmovalca ne bodo 
javno objavljene.

nagrade
V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prej- 
mejo:
• zlato nagrado, za doseženih  8,0 do 10 točk,
•  srebrno nagrado, za doseženih 6,0 do 7,99 točk,
•  bronasto nagrado, za 3,0 do 5,99 točk in
• priznanje za udeležbo, če so dosegli manj kot 3 

točke.
Žirija bo podelila posebna priznanja in nagrade za 
najbolje izvedeno delo iz obdobja klasicizma, slo-
venskega skladatelja in za delo Clauda Debussyja. 

KotiZacija
Prijave s potrdilom o plačilu donacije v višini  
30,00 € pošljite najkasneje do ponedeljka, 7. 
maja 2012, na naslov: glasbena šola radlje ob 
dravi, Koroška cesta 13, 2360 radlje ob dravi ali 
na elektronski naslov  
glasbena.sola.radlje@amis.net

IBAN ali TRR GŠ Radlje: SI 56 01301-6030712305 
Za tujino: SWIFT: BSLJSI2X  
S pripisom Koroško klavirsko tekmovanje.

organiZacijsKi odbor
Mag. Milka Ajtnik, predsednica  
damijana sgerm Kristan, vodja tekmovanja 
Člani: Tanja Ajtnik Miškovič, Karine Gishyan, Oto 
Kolednik, Nataša Pospihalj, Estera Vidakovič Hari.
Informacije: damijana.sgermkristan@gmail.com, 
milka.ajtnik@amis.net, telefon: 02 888 06 44,  
051 345 231.
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