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OCENJEVALNA !IRIJA

Tekmovalce ocenjuje !irija mednarodno priznanih glasbenih pedagogov:

Sa!a Ger"elj Donaldson, predsednica (Velika Britanija/Slovenija)

Sa"a Ger!elj Donaldson se je rodila v Sloveniji. Sedaj živi na 
Škotskem, kjer poučuje na Royal Conservatory of Scotland. 
Igrala je na "tevilnih mednarodnih koncertnih odrih in 
festivalih, na Svetovnih glasbenih dnevih, Ciclo de Primavera 
Boadilla del Monte in drugod.  Od leta 2021 je tudi 
ocenjevalka Royal Conservatory of Scotland s certifikatom.

Ivana GodecVincekovic� (Hrva"ka)

Ivana Godec Vincekovi% je vodja klavirskega oddelka 
Glasbene šole v Varaždinu. Je predavateljica na univerzi 
Sjever, kjer v programu Glasba in mediji podaja svoje 
znanje študentom. Njeni študenti dosegajo priznanja in 
nagrade na mednarodnih tekmovanjih. V letu 2021 je 
prejela s strani Ministrstva za znanost in izobraževanje 
prestižno nagrado za najuspešnejšega pedagoga 
Hrvaške.

Marija Maksimova ( Severna Makedonija)

Marija Maksimova je prepoznana kot koncertna 
pianistka, ki sodeluje v komornih zasedbah. Prejela je 
ve$ kot 300 nagrad na dr!avnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Je dobitnica nagrade za najbolj"ega 
pedagoga Severne Makedonije, ki jo je prejela s strani 
Zdru!enja glasbenih in baletnih pedagogov Severne 
Makedonije.

PRIJAVE IN PRISPEVEK
Prijavnica je objavljena na https://www.glasbena-radlje.si/kkt/. Izpolnite jo v elektronski 
obliki. Potrdilo o dosedanjem "olanju natisnite, izpolnite in podpi"ite t er ga skupaj s  
prilo!eno kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o pla$anem prispevku po"ljite 
najkasneje do sobote, 30. aprila 2022, na naslov:

Dru!tvo Con fuoco
Koro!ka cesta 13
SI-2360 Radlje ob Dravi

ali na e-naslov: drustvo.confuoco@gmail.com

KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: KKT2022_ime_priimek
IBAN: SI56 0245 4026 2458 367
SWIFT: LJBASI2X
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KATEGORIJE

KLAVIR SOLO
1. in 2. kategorija: do 5 minut,
3. in 4. kategorija: do 8 minut,
5. in 6. kategorija: do 12 minut,
7. in 8. kategorija: do 15 minut,
9. in 10. kategorija: do 18 minut,
11. in 12. kategorija: do 22 minut.
(1. kategorija: maksimalno 4 skladbe)

KLAVIRSKI DUO
1. kategorija (1.–3. razred): do 6 minut,
2. kategorija (4.–6. razred): do 10 minut,
3. kategorija (7.–9. razred): do 14 minut,
4. kategorija (10.–12. razred): do 20 minut,
5. kategorija (do 26 let) do 24 minut.

!e udele"enca pripadata razli#nima kategorijama, tekmujeta v vi$ji kategoriji.
KLAVIRSKI TRIO / KOMORNA S KLAVIRJEM (trio)      (online)
1. kategorija (1.–3. razred): do 6 minut,
2. kategorija (4.–6. razred): do 10 minut,
3. kategorija (7.–9. razred): do 14 minut,
4. kategorija (10.–12. razred): do 20 minut,
5. kategorija (do 26 let) do 24 minut.

Če udeleženca pripadata različnima kategorijama, tekmujeta v višji kategoriji.
UMETNI#KA KATEGORIJA         (online)
Do 25 minut.

Posebnost tekmovanja je, da je vsak razred oz. vsako leto u!enja in"trumenta samostojna
kategorija (1. kategorija pomeni 1 leto u!enja, 2. kategorija 2 leti u!enja, 3. kategorija 3
leta u!enja ...).

ORIENTACIJSKA SKLADBA (klikni na skladbo)

1. kategorija: S. Majkapar, In the Garden, op. 28/1
2. kategorija: I. Berkovich, Variacije v a-molu
3. kategorija: F. Burgmüller, Ballade op. 100/15
4. kategorija: C. Debussy, The Little Negro
5. kategorija: F. Schubert, Impromptus D 899
6. kategorija: C. Debussy, Doctor Gradus at Parnassum
7.–12. kategorija: po lastnem izboru

ZAKLJU"NI KONCERT

O udele!bi nagrajencev in izbiri programa zaklju$nega koncerta odlo$a ocenjevalna !irija in
organizator Koro"kega klavirskega tekmovanja. Izbrani udele!enci so dol!ni nastopiti na
zaklju$nem koncertu.

NAGRADE IN PRIZNANJA

V vsaki kategoriji udele!enci tekmovanja prejmejo:

• zlato nagrado za dose!enih 8,0–10 to$k

• srebrno nagrado za dose!enih 6,0–7,99 to$k

• bronasto nagrado za dose!enih 4,0–5,99 to$k

• priznanje za 3,99 ali manj to$k

Podeljene bodo posebne nagrade in priznanja:

• glavna nagrada v vrednosti 500 '

• prispevek za izobra!evanje na Poletni akademiji v vrednosti 300 '

• samostojni koncert na Poletni akademiji in denarna nagrada v vrednosti 100 '

• najbolje izvedeno delo iz obdobja baroka

• najbolje izvedeno delo iz obdobja klasicizma

• najbolje izvedeno delo slovenskega skladatelja

• najbolj"i duo

• najbolj"i trio

• za najobetavnej"ega udele!enca

• za najmlaj"ega udele!enca

• za izvirno lastno skladbo

NAVODILA IN PRAVILA
1. Tekmovalci kategorĳe klavir solo izvajajo ves program na pamet.

2. Snemanje in fotografiranje tekmovanja ni dovoljeno. Uradne posnetke 
tekmovalcev je možno dobiti na tekmovanju.

3. V okviru predpisane minutaže se vsaki kategorĳi se lahko izbere največ 4 
skladbe.

4. Diplome se prevzamejo na glasbeni šoli dve uri po tekmovanju. Po pošti jih ne 
pošiljamo.

5. Tekmovanje kategorij "Klavirski trio in Umetniška kategorija", bo potekalo 
ONLINE.

6. Posnetke je potrebno poslati do 9. maja 2022 prek platforme WeTransfer 
(https://wetransfer.com) na elektronski naslov info@glasbenaradlje.si

7. Navodila za izdelavo videoposnetka so objavljena na spletni strani Glasbene 
šole Radlje ob Dravi (Pravila za KKT 2022).

8. Dodatne informacĳe o tekmovanju in prĳavnico najdete na spletni strani: 

https://www.glasbena-radlje.si/kkt/

https://www.youtube.com/watch?v=h5BV2PxI3bI
https://www.youtube.com/watch?v=WLjhlYe39wI
https://www.youtube.com/watch?v=zMJr6R7jqNg
https://www.youtube.com/watch?v=P3NCYpdlJo8
https://www.youtube.com/watch?v=QDVJkxGz_Tc&t=1454s
https://www.youtube.com/watch?v=VdaYiXepn7Q



