
MALI ZAČETNIKI - 7 

1. člen 
Kulturno umetniško društvo Glasbene muze Idrija 
organizira tekmovanje pod imenom 12. mednarodno 
tekmovanje za pianiste »Ivan Rijavec«. 
Tekmovanje je javni glasbeno-pedagoški dogodek, v 
katerem sodelujejo učenci nižjih glasbenih šol, konser-
vatorijev, študenti glasbenih Akademij in zasebniki vseh 
starosti.  Od lo se bo 28., 29. 1. 2023 v Rogaški Slatini. 

2. člen 
Dodaten pečat daje tekmovanju dejstvo, da se bodo 
poleg del svetovne glasbene literature izvajala tudi še 
manj znana in neizvajana dela domačega avtorja Ivana 
Rijavca. 

3. člen 
Tekmovanje je razdeljeno v dvanajst kategorij: 

1 ZAČETNIKI - 9 let ali mlajši - minutaža do 5’ 
2 MALI PIANISTI - 11 let ali mlajši - minutaža do 10’ 
3 MLADI PIANISTI A - 13 let ali mlajši -
  minutaža do 12’ 
4 MLADI PIANISTI B - 15 let ali mlajši -
  minutaža do 15’ 
5 NAPREDNI PIANISTI - 17 let ali mlajši -
  minutaža do 20’ 
6 ZELO NAPREDNI PIANISTI A - 20 let in mlajši -
  minutaža do 30’ 
7 ZELO NAPREDNI PIANISTI B - 21 let in starejši 
  brez starostne omejitve -  minutaža do 40’ 
Kategorija KLAVIR ŠTIRIROČNO: 
8 ZAČETNIKI kl. št. - starost do 10 let (povpreč-
  na starost) - prost program v trajanju do 5’ 
9 MALI PIANISTI kl. št. - starost do 12 let - prost 
  program v trajanju do 8’
10 MLADI PIANISTI kl. št. - starost do 15 let -
  prost program v trajanju do 12’
11 NAPREDNI PIANISTI kl. št. - starost do 18 let -

   

  prost program v trajanju do 15’
12 ZELO NAPREDNI PIANISTI kl. št. - starost nad
  18 let - prost program v trajanju do 20’ 

Pri starosti velja starost na dan tekmovanja. 

4. člen - Program 

Obvezna skladba za kategorijo ZAČETNIKI 
(9 let ali mlajši)

Ena izmed naštetih skladb I. Rijavec:  
  Medved pleše  Veseli valček 
  Ples na vasi   Škrati plešejo 
in ostali program po izbiri 

Obvezna skladba za kategorijo MALI PIANISTI
(11 let ali mlajši ) 

I. Rijavec:  katerakoli skladba iz zbirke Male skladbe za 
kla roški rondino (rokopis) 
in ostali program po izbiri 

7. člen - Rok za prijavo
Zadnji rok za prijavo je 8. 1. 2023  
Poleg prijave je potrebno poslati še fotokopijo 
dokumenta, ki izkazuje starost kandidata. 
Kandidati so dolžni ob prija  poslati tudi kopijo 
dokaza o plačilu kotizacije. 

8. člen - Znesek kotizacije
  50 €  začetniki    55 €  mali pianisti
  60 €  mladi pianisti   65 €  napredni pianisti
  65 €  zelo napredni pian. 70 €  začetniki kl. št.
  75 €  mali pian. kl. št.  80 €  mladi pian. kl. št.
  85 €  napredni pian. kl. št.
  90 €  zelo napredni pian. kl. št.

9. člen
Izpolnjene prijavnice s potrebnimi dokazili pošljite 
na naslov:  KUD Glasbene muze, Kosovelova 39, 
    5280 Idrija, Slovenija. 

Vplačane kotizacije se ne vračajo. 

Kotizacijo se vplača na SKB d.d. Ajdovščina 4, 
Ljubljana, št. TRR SI56 O3119-1000163162 
IBAN: SI56 031191000163162 SWIFT: SKBASI2X 

Člani komisije bodo znani naknadno.

10. člen
V primeru, da je član komisije bil ali je trenutni 
profesor kandidata, ali je v sorodstvu z njim, se 
odpoveduje ocenjevanju kandidata (točen razpored 
udeležencev bo objavljen pravočasno). 

11. člen - Nagrade in priznanja
Tekmovalci se uvrstijo glede na povprečno oceno 
komisije v dosežke, naštete v 12. členu. 

12. člen
95-100 točk    zlato    1. nagrada in
      priznanje zlata medalja
90-95 točk    srebrno   2. nagrada in
      priznanje srebrna medalja
85-90 točk   bronasto  3. nagrada in
      priznanje bronasta medalja
80-85 točk    pohvala
manj kot 80 točk  priznanje o udeležbi

Obvezna skladba za kategorijo 
MLADI PIANISTI A (13 let ali mlajši)

Ena izmed naštetih skladb iz zbirke Male skladbe za 
kla avec: 
  Lutka pleše   Medvedova bolečina  
  Otroci pojo   Gašperčkova polka  
  Gozdna pesem  Premišljevanje 
  Pastirska   V zagorci plešejo 
  Vivace 
in ostali program v ok že po izbiri 

Obvezna skladba za kategorijo  
MLADI PIANISTI B (15 let ali mlajši) 

2 skladbi izmed navedenih skladb iz zbirke Male 
skladbe za kla avec: 
  Lutka pleše   Medvedova bolečina 
  Tinčkova polka  Gašperčkova polka 
  Veselo jutro   Gozdna pesem 
  Premišljevanje  Pastirska 
  Vivace   V zagorci plešejo  
ali samo Andante 
ali samo Rondo F dur 
ali samo Mali ples  
in ostali program v ok že po izbiri 

Obvezna skladba za kategorijo  
NAPREDNI PIANISTI (17 let ali mlajši) 

I. Rijavec:  Fuga B dur   
    Brez naslova Es dur 
    Largo G dur  
    Rondo C dur 
    Rondo G dur 
    Rondino 
    Fugeta 
in ostali program v ok že po izbiri 

Obvezna skladba za kategorijo  
ZELO NAPREDNI PIANISTI A (20 let in mlajši) 

I. Rijavec - po izbiri iste skladbe kot v kategoriji 
Napredni pianisti - razen Fugete 
in ostali program v ok že po izbiri 

Obvezna skladba za
ZELO NAPREDNI PISANIST B (21 let in starejši)

I. Rijavec:  Brez naslova Es dur  
    Rondo C dur 
    ali Rondo G dur 
in ostali program v ok že po izbiri 

4.a člen
Program v vseh kategorijah je potrebno izvajati na 
pamet, razen obvezne skladbe, ki se lahko izvaja iz 
not. 

5. člen
V primeru prekoračitve minutaže si komisija pridržuje 
pra co prekiniti tekmovalca. 

6. člen
Tekmovalci morajo pred svojim nastopom dosta ti 
dve fotokopiji izvajanih skladb. 

Dodeljene bodo lahko tudi posebne nagrade, npr. za 
najboljše interpretirano skladbo Ivana Rijavca, za 
obetavnega mladega pianista in za pedagoga, ki bo na 
tekmovanje prija  največ kandidatov. 

Svečana podelitev priznanj, nagrad 
in koncert nagrajencev po izboru žirije bo 29. 1. 2023 v 
Grand hotelu Rogaška Slatina. 

13. člen
Posamezni nagrajenci v vsaki kategoriji lahko sodelujejo 
na zaključnem koncertu, ki je odprt za javnost. O 
udeležbi nagrajencev in izbiri programa zaključnega 
koncerta odloča strokovna komisija in organizator 
tekmovanja. 

14. člen
Odločitev žirije je nepreklicna. 

15. člen
Potne stroške, stroške nastanitve in ostale stroške 
nosijo udeleženci tekmovanja sami. 
Informacije v zvezi s tekmovanjem in namestit  lahko 
dobite pri organizatorju tekmovanja na tel. 041 672 607 
in 041 759 621  med 10-13 in 18-20 uro vsak dan ali na 
e-naslovu kudglasbene.muze@gmail.com . 

16. člen
Organizator si pridružuje pra co do avdio-
posnetkov in objav v javnosti. Udeleženci tekmovanja se 
odrekajo vsem pra  kot so avtorske pra ce in 
podobno v zvezi s koriščenjem glasbenega in 
materiala, ki je ustvarjen z njiho  sodelovanjem na 
tekmovanju ali dogodkih, ki se od  tekom 
tekmovanja. Organizator si pridružuje pra ce do 
publikacije glasbenih in (ali)  posnetkov na CD, 
DVD, VHS, internetu, TV, RTV. 

17. člen 
Organizator ne nosi odgovornosti za morebitne poškod- 
be udeležencev in / ali poškodbe ali kraje predmetov s 
katerimi razpolagajo udeleženci tekom tekmovanja. 
S podpisom udeleženec (oz. njego  starši) sprejema vsa 
pra avedena v teh propozicijah. 
V primeru  sile si organizator pridržuje pra co do 
kakršnihkoli objektivnih sprememb ali celo odpovedi 
tekmovanja. V tem primeru bo kotizacija vrnjena. 

Propozicije sesta
prof. dr. Arbo Valdma, Maja Tajnšek, prof. in 
prof. Nataša Veljko (idejni vodja Maja Tajnšek, prof.)

1a let ali mlajši - minutaža do 3’ 

Dodatne stroške nosijo kandidati sami.

Kategorija MALI ZAČETNIKI  prost program po izbiri.

Skenirane prijavnice pošljete lahko tudi prek
elektronske pošte na naslovkudglasbene.muze@gmail.com


