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

EVFONIJ 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. Izvajajo se lahko transkripcije in skladbe za druge inštrumente primerne za evfonij.   
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 z repeticijami ali brez njih, razen v primeru, ko sestavljalec propozicij 

določi drugače. 
 

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

1. obvezna skladba 
K. Ramon Cole: The handbone man (učbenik Peter Wastall, Boosey Hawkes) [skladba se izvaja 
na pamet] 
 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

 P. Proust: Tuba blues (Editions Combre) 
 W. van Dorsselaer: Le grand duc (Gerard Billaudot) 
 P. Salmon: De bonne humeur (Feeling musique edition) 

 
3. skladba po lastnem izboru v okviru miutaže 

 
Opomba: obvezna skladba se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. 
 
I. b 
starost: 12 in 13 let rojeni leta 2007 in 2008 trajanje programa: do 10 min 
 

1. obvezna skladba 
T. Habe: Tri oglate za tenorsko tubo (DSS) [skladba se izvaja na pamet] 
 
2. ena od navedenih skladb po izboru (vse tri iz zbirke Soloist Folio, Rubank): 

 E. de Lamater: Brillant polka 
 C. Smith: Friends 
 A. Adam: Cantique de Noel  

 
3. skladba po lastnem izboru v okviru minutaže 

 
Opomba: obvezna skladba se igra  na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. 
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I. c 
starost: 14 in 15 let rojeni leta 2005 in 2006 trajanje programa: do 15 min 
 

1. obvezna skladba 
G. Tibor: Introduzione – Tema z variacijami (Marc Reift, EMR 210) [skladba se izvaja na pamet] 
 
2. ena od navedenih skladb po izboru: 

 C. W. Storm: Glen eden (zbirka Soloist folio, Rubank) 
 N. K. Brahmstedt: Stupendo (zbirka Soloist folio, Rubank) 
 B. York: Arioso gloria (Cimarron music press) 

 
3. skladba po lastnem izboru v okviru minutaže 

 
Opomba: obvezna skladba se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah. 
Tekmovalni program je sestavil Luka Einfalt. 
 
II. a 
starost: 16 in 17 let rojeni leta 2003 in 2004 trajanje programa: do 20 min  

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
M. Korošec: Concertino št. 2 (Hartman) [skladba se izvaja na pamet] 

2. ETAPA 
2. obvezna skladba 
W. P. Dougherty: Meditation and Celebration (Ludwig music) 
 
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 
J. Golob: Evforija (DSS) [skladba se izvaja na pamet] 
 
2. baročna sonata po izboru - dva stavka različnega karakterja (hiter in počasen) [izvaja brez 

repeticij] 
2. ETAPA 

3. obvezna skladba 
B. Appermont: The Green Hill (Bariato Music) 
 
4. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 
Opomba: določena obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah.  
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III. a 
starost: 20 do 22 let rojeni leta 1998, 1999 in 2000 trajanje programa: do 50 min 

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezni skladbi 
P. Pačnik: Sonata za evfonij (Hartman) [repeticije le pri 4. stavku; skladba se izvaja na pamet] 
G. P. Telemann: Fantazija št. 1 (Cherry Classics Music) [repeticije le pri Allegru] 

 
2. ETAPA 

2. obvezna skladba 
D. Uber: Sonata da Camera (PP Music) 
 
3. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže    

 
Opomba: določena obvezna skladba v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah.  
 
III. b 
starost: 23 do 25 let rojeni leta 1995, 1996 in 1997 trajanje programa: do 60 min 

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezni skladbi 
B. Pucihar: Simple songs (Pucihar music) [skladba se izvaja na pamet] 
G. P. Telemann: Fantazija št. 6 (Cherry Classics Music) [izvaja brez repeticij] 

 
2. ETAPA 

2. obvezna skladba 
G. Jacob: Fantazija (Boosey & Hawkes) 
 
3. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže  

 
Opomba: določena obvezna skladba  v 1. etapi se igra na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah.  
 
Tekmovalni program je sestavil Nejc Merc. 
 
 
 


