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TROBENTA
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.
6. Skladbe se izvajajo na pamet, 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. obvezni skladbi
J. Porret: Mini concertino št. 1 (Robert Martin)
Neznani avtor: Intrada št. 30 (S. Lašič, S. Peterka, Zbirka skladb za trobento 1. zvezek)
2. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže
I. b
starost: 12 in 13 let

rojeni leta 2007 in 2008

trajanje programa: do 10 min

1. obvezni skladbi
J. Porret: Mini concertino št. 6 (Robert Martin)
H. A. Vandercook: Antares (zbirka Trumpetstars 1)
2. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže
I. c
starost: 14 in 15 let

rojeni leta 2005 in 2006

trajanje programa: do 15 min

1. obvezni skladbi
J. B. Loeillet: Sonata v B-duru, 1. in 2. st. (Sonate en Sib) (Gerard Billaudot, Editeur)
J. Porret: Concertino št. 2 (Robert Martin)
2. ena skladba ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže
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
P. Rougnon: 1. solo koncert (Premier Solo de Concert) (Alphonse Leduc)
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2. ena skladba po lastnem izboru
2. ETAPA
3. obvezna skladba
T. Hansen: Sonata za trobento in klavir, op. 18 (Sonate pour cornet at piano) (Restitution et
revision, Edward H. Tarr)
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
H. Busser: Andante in Scherzo (Alphonse Leduc)
2. ena skladba po lastnem izboru
2. ETAPA
3. obvezna skladba
A. Corelli, trans. B Fitzgerald: Sonata VIII (Preludij, Allemande, Sarabande, Gigue)
Tekmovalni program so sestavili Miran Majcen, Damir Tkavc, Simon Novak, Matjaž Jevšnikar,
Leon Pokeržnik, Matjaž Kaučič, Janez Vouk, Matjaž Dobrovnik, Dušan Remšak.
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
G. Torelli, arr. F. Oubradous: Sonata v D-duru (Editions Musicales Transatlantiques) [skladba
se izvaja na pamet na piccolo trobento]

2. obvezna skladba
H. Sutermeister: Gavotte de concert (DeHaske)
3. obvezna skladba
T. Slakan: Fragmenti za trobento in klavir
2. ETAPA
4. obvezna skladba
O. Ketting: Intrada (Schmid Martin ed. 15248) [skladba se izvaja na pamet]
5. ena izmed navedenih skladb:
 V. Brandt: Koncertna skladba št. 1 (Konzertstuck nr. 1) (EMR 6066)
 V. Brandt: Koncertna skladba št. 2 (Konzertstuck nr. 2) (EMR 6067)

Opomba: določene skladbe se izvaja na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah.
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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
J. Haydn: Koncert za trobento v Es-duru, 1. st. Allegro s kadenco (Breitkopf) [skladba se izvaja
na pamet na B ali Es trobento]

2. ena od navedenih skladb po izbiri:
 L. Mozart: Koncert v D-duru (Schott)
 G. P. Telemann: Koncert v D-duru (Breitkopf)
 G. Tartini: Koncert v D-duru (Billaudot) [skladba se izvaja na pamet]
3. obvezna skladba
T. Slakan: Trumpetness
2. ETAPA
4. obvezna skladba
T. Takemitsu: Paths (Schott ed. 1085)
5. ena od navedenih skladb po izboru:
 A. Jolivet: Concertino (Durand)
 H. Tomasi: Koncert (Leduc)
 J. Francaix: Sonatina (Salabert)
Opomba: določene skladbe se izvaja na pamet, ostale skladbe se lahko igra po notah.

Tekmovalni program je sestavil Jure Gradišnik.
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