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Zaradi objektivnih razlogov se lahko propozicije dopolnijo oz. spremenijo do 30. 9. 2019. 

 

TUBA 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru, ko 

sestavljavec propozicij izrecno določi drugače. 

2. Tekmovalec mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih 

skladb v originalni izdaji. 

3. Komisija lahko kandidata prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa. 

4. Pri starosti velja koledarsko leto. 

5. Skladbe se izvajajo brez repeticij, razen v primeru, ko sestavljavec propozicij določi 

drugače. 

 

I. a 
Starost: do 11 let rojeni leta 2009 in mlajši trajanje programa: do 8 min 
 

1. obvezna skladba 
K. P. Krivokapič: Korakci (Zveza primorskih glasbenih šol) [skladba se izvaja na pamet] 

 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

• W. Bell: Gavotte (Carl Fischer, Inc. New York) 

• F. L. Buchtel: Ajax (Neil A. Kjos Music Co. Publishers) 

• F. L. Buchtel: At the ball (Neil A. Kjos Music Co. Publishers) 

• H. Wekselblatt: First solos for the tuba (skladba po izbiri iz navedene zbirke) (G. 

Schirmer, Inc.)  

• W. H. Hill: Conquistadores (Neil A. Kjos Music Co. Publishers) 

 
3. skladba po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

Opomba: obvezna skladba se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. Skladbe po izbiri so 

lahko tudi priredbe oz. transkripcije. Po presoji naj se upošteva repeticije. 

 
I. b 
starost: 12 in 13 let rojeni leta 2007 in 2008 trajanje programa: do 10 min 
 

1. obvezna skladba 
V. R. Miller: Tuba tantrum (Pro Art Publications) [skladba se izvaja na pamet] 

 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

• H. L. Walters: Blow the man down (Rubank) 

• G. Jacob: Bagatelles for tuba (poljuben izbor stavkov) (Emerson)  

• V. Cook: Bombastoso (zbirka Soloist Folio, Rubank) 

• E. DeLamater: Auld lang syne (Rubank) 

 
3. skladba po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 
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Opomba: obvezna skladba se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. Skladbe po izbiri so 

lahko tudi priredbe oz. transkripcije. Po presoji naj se upošteva repeticije. 

 

I. c 
starost: 14 in 15 let rojeni leta 2005 in 2006 trajanje programa: do 15 min 
 

1. obvezna skladba 
G. E. Holmes: Emmett's lullaby (Rubank) [skladba se izvaja na pamet] 
 

2. ena od navedenih skladb po izboru: 

• duhovna: Deep river, prir. D. Uber (Kendor Music, Inc.) 

• J. S. Bach, prir. W. Bell: Air and Bourree (Carl Fischer, Inc. New York) 

• V. Cook: Colossus (Rubank) 

• D. Veber: Fantazija brevis (DSS) 

 
3. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 

Opomba: obvezna skladba se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. Skladbe po izbiri so 

lahko tudi priredbe oz. transkripcije. Po presoji naj se upošteva repeticije. 

 
Tekmovalni program je sestavil Uroš Košir. 
 
II. a 
starost: 16 in 17 let rojeni leta 2003 in 2004 trajanje programa: do 20 min  

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezni skladbi 
I. Štuhec: Preludij, Groteskna koračnica (Hartman) [skladba se izvaja na pamet] 

      B. Marcello, tran. D. C. Little & R. B. Nelson: Sonata I v F-duru, 1. st. (Southern Music) 
 
2. ETAPA 

2. obvezna skladba 
B. York: Sea Dreams (Cimarron Music Press) 

 
3. skladba po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 

Opomba: določena obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. 

 
II. b 
starost: 18 in 19 let rojeni leta 2001 in 2002 trajanje programa: do 25 min  

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
P. Pačnik: Sonata (Hartman) [repeticije le pri 4. stavku; skladba se izvaja na pamet] 
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2. ETAPA 
2. obvezna skladba 
A. Lebedjev: Koncert št. 1 za tubo (Hofmeister Musikverlag) 
 
3. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 
Opomba: obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. 

 
Tekmovalni program je sestavil Uroš Vegelj. 
 
III. a 
starost: 20 do 22 let rojeni leta 1998, 1999 in 2000 trajanje programa: do 50 min 

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
A. Lebedev: Konzertantes Allegro (Hofmeister Leipzig FH 2549) [skladba se izvaja na pamet] 

 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

•  J. Koetsier: Sonatina (Reift) 

• Z. Gardonyi: Sonata (Walhall) 

• S. Gubaidulina: Lamento (Sikorski) 

• A. Capuzzi, arr. P. Catelinet: Andante in Rondo (Hinrichsen) 

• E. Gregson: Koncert za tubo (Tuba concerto) (Novello London) 
 

2. ETAPA 
3. obvezna skladba 
R. V. Williams: Six Studies on English folk song (Stainer & Bell) 
 
4. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 
Opomba: obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. Dovoljene 

so transkripcije. 

 
III. b 
starost: 23 do 25 let rojeni leta 1995, 1996 in 1997 trajanje programa: do 60 min 

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
A. Lebedev: Koncert št. 2 (Hofmeister Leipzig FH 2417) [skladba se izvaja na pamet] 

 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

• P. Hindemith:  Sonata (Schott) 

• R. V. Williams: Koncert za tubo (Tuba concerto) (Oxford) 

• A. Plog: Tri miniature (3 Miniaturen) (Editions Bim) 

• B. Brougton: Sonata (Ludwig Masters Publications) 
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2. ETAPA 

3. obvezna skladba 
G. F. Händel, arr. W. Hilgers: Sonata v C-duru (Reift) 
 
4. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 
Opomba: obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. Dovoljene 

so transkripcije.  

 
Tekmovalni program je sestavil Josef Steinböck. 
 
 
 


