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Zaradi objektivnih razlogov se lahko dopolnijo oz. spremenijo propozicije do 30. 9. 2017. 

 

VIOLA 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 
1. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru, ko 
sestavljalec propozicij izrecno določi drugače. 
2.   Komisija lahko kandidata prekine, če prekorači dovoljeno skupno trajanje celotnega 
nastopa. 
3.   Pri starosti velja koledarsko leto. 
4.   Skladbe se izvajajo brez repeticij, razen v primeru, ko sestavljalec propozicij izrecno določi 
drugače. 
5.   Skladbe se izvajajo na pamet razen v primeru, ko sestavljalci propozicij ne navedejo 
drugače.  
 
I. a 
starost: do 11 let rojeni leta 2007 in mlajši trajanje programa: do 8 min 

 
1. [obvezna skladba] skladba bo v sodelovanju z oddelkom za kompozicijo in glasbeno teorijo 

na AG Ljubljana izdana po 15. 9. 2017 in po dolžini trajanja ne bo presegla 3 minut 
2. etuda po izbiri v okviru predpisane minutaže (npr. F. Wohlfahrt, op. 45) 
3. skladba po izbiri v okviru predpisane minutaže (izvajati je mogoče tudi stavek koncerta ali 

concertina) 
 
I. b  
starost: 12 in 13 let rojeni leta 2005 in 2006 trajanje programa: do 10 min 

 
1. [obvezna skladba] skladba bo v sodelovanju z oddelkom za kompozicijo in glasbeno teorijo 

na AG Ljubljana izdana po 15. 9. 2017 in po dolžini trajanja ne bo presegla 3 minut 
2. etuda po izbiri v okviru predpisane minutaže (npr. H. E. Kayser, op. 20, J. F. Mazas, op. 36), 
3. skladba po izbiri v okviru predpisane minutaže (izvajati je mogoče tudi stavek koncerta 

ali concertina) 
 
I. c 
starost: 14 in 15 let rojeni leta 2003 in 2004 trajanje programa: do 15 min 

 
1. [obvezna skladba] skladba bo v sodelovanju z oddelkom za kompozicijo in glasbeno teorijo 

na AG Ljubljana izdana po 15. 9. 2017 in po dolžini trajanja ne bo presegla 3 minut 
2. etuda po izbiri v okviru predpisane minutaže (npr. J. F. Mazas, op. 36, R. Kreutzer) 
3. skladba po izbiri v okviru predpisane minutaže (izvajati je mogoče tudi stavek koncerta ali 

concertina) 
 
Tekmovalni program je sestavil Kristian Kolman. 
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II. a 
starost: 16 in 17 let rojeni leta 2001 in 2002 trajanje programa: do 20 min 

 
1. ETAPA 

1. [obvezna skladba] J. S. Bach: Suita št. 2, Preludij (orig. za violončelo) (Ed. Chester Music, 
London)  

2. M. Tomc: Elegija za violo in klavir (Edicija DSS; Ed. št. 224, Ljubljana 1964) 
 
2. ETAPA 

3. ena izmed naslednjih skladb: 

 G. Ph. Telemann: Koncert za violo v G-duru (koncert je potrebno izvajati v celoti)  

 J. Ch. Bach: Koncert za violo v c-molu, 1. st. ali 2. in 3. st. 
 
II. b 
starost: 18 in 19 let rojeni leta 1999 in 2000 trajanje programa: do 25 min 

 
1. ETAPA 

1. [obvezna skladba] J. S. Bach: Suita št. 3, Preludij (orig. za violončelo) (Ed. Chester Music, 
London)  

2. P. Šivic: Narodna za violo in klavir (ED DSS 682) ali J. Matičič: Deux poèmes za violo in 
klavir, op. 18, 1. Quasi lento 

 
2. ETAPA 

3. Ena izmed naslednjih skladb: 

 J. Ch. Bach: Koncert za violo v c-molu (1. in 2. st.) ali (2. in 3. st.) 

 G. F. Händel: Koncert za violo v h-molu (1. in 2. st.) ali (2. in 3. st.) 

 J. Schubert: Koncert za violo v C-duru (1. in 2. st.) ali (2. in 3. st.) 

 F. Hoffmeister: Koncert za violo v D-duru (1. st. s kadenco ali 2. in 3. st.) 

 C. Stamitz: Koncert za violo v D-duru (1. st. s kadenco ali 2. in 3. st.) 
 
Tekmovalni program sta sestavila Jernej Brence in Peter Ugrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. a 
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starost: 20 do 22 let rojeni leta 1996, 1997 in 1998 trajanje programa: do 35 min  
 
1. ETAPA 

1. [obvezna skladba] L. M. Škerjanc: Sonata za violo solo, Allemande, 1. st. (Ed. Fundacija L. 
M. Škerjanca) 

2. J. S. Bach: Sarabande in Gigue iz suit št. 1., 2. ali 3. za violončelo solo (oba stavka morata 
biti iz iste suite 

 
2. ETAPA 

3. koncert v celoti enega izmed naslednjih skladateljev po lastnem izboru: 

 F. Hoffmeister: Koncert za violo v D-duru  

 C. Stamitz: Koncert za violo v D-duru 

 C. Forsyth: Koncert za violo (Ed. Schott ED 1077) 

 C. M. von Weber: Andante e Rondo Ongarese (Ed. International Music Company, No. 
1867)  

 B. Martinu: Rapsodija za violo 

 D. David: Koncert za violo (Editio Musica Budapest z. 627/e)  

 P. Hindemith: Koncert za violo 

 B. Bartok: Koncert za violo  

 W. Walton: Koncert za violo 

 A. Schnittke: Koncert za violo 
 

III. b 
starost: 23 do 25 let rojeni leta 1993, 1994 in 1995 trajanje programa: do 50 min 

 
1. ETAPA 

1. [obvezna skladba] U. Prevoršek: Appassionato (Nostalgija) priredba F. Avsenek (Ed. 
SLOWAY music editions št. 0085) 

2. 1. stavek klasicističnega koncerta s kadenco 
 
2. ETAPA 

3. koncert v celoti enega izmed naslednjih skladateljev po lastnem izboru:  

 C. Forsyth – Koncert za violo 

 P. Hindemith: Koncert za violo  

 B. Bartok: Koncert za violo 

 W. Walton: Koncert za violo  

 A. Schnittke: Koncert za violo 

 G. Tartini: Koncert za violončelo v D-duru, priredba M. Vieux (Ed. Max Eschig, 48, Rue de 
Rome, Paris VIIIe) 

 
Tekmovalni program je sestavila Maja Rome. 
 

 

 


