
 

Zaradi objektivnih razlogov se lahko propozicije dopolnijo oz. spremenijo do 30. 9. 2022. 
 

KITARSKI DUO 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen inštrument, razen če 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. Izvajanje repeticij je po želji izvajalcev. 
6. Tekmovalni program se lahko igra po notah, razen če sestavljavec propozicij določi 

drugače. 
 
I. a 
Starost: do 12 let  trajanje programa: do 10 min 

  izračun povprečne starosti: do 12  
 

1. obvezna skladba  
T. Stachak: Banjo Blues ALI The Ballad of the Emerald Hills (Euterpe) 
iz zbirke skladb Tatiane Stachak in Miroslava Droždžowskega: 10 pieces for one or two guitars  
 
2. originalna skladba slovenskega skladatelja ali priredba slovenske skladbe 

 
3. originalna skladba ali priredba za kitarski duo skladatelja, rojenega pred letom 1900 

Izvaja se lahko tudi en ali več stavkov skladbe. 
 

 
I. b 
starost: do 15 let  trajanje programa: do 15 min 

  izračun povprečne starosti: 12,01–15  
 

1. obvezna skladba 
T. Stachak: Adios Laura ALI Souvenir de Buenos Aires (Euterpe) 
iz zbirke skladb Tatiane Stachak in Miroslava Droždžowskega: 10 pieces for one or two guitars  
  
2. originalna skladba slovenskega skladatelja ali priredba slovenske skladbe 

 
3. originalna skladba ali priredba za kitarski duo skladatelja, rojenega pred letom 1900 

Izvaja se lahko tudi en ali več stavkov skladbe. 
 

Tekmovalni program sta sestavila Simon Krajnčan Fojkar in Anja Pirjevec. 
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II. 
starost: do 19 let 
izračun povprečne starosti: 15,01–19  

  trajanje programa: do 25 min  
(obe etapi skupaj) 

 
1. ETAPA  

1. obvezna skladba 
A. Strajnar: V dvoje je lepše (dosegljivo na spletni strani zsgs.si) 
Prva in druga kitara si lahko poljubno izmenjujeta parte. 

 
2. skladba iz obdobja renesanse, baroka ali klasicizma po lastni izbiri 

 
2. ETAPA  

3. ena ali več skladb iz obdobja romantike, 20. ali 21. stoletja  
Izvaja se lahko tudi priredbe za kitarski duo. 

 
 
Tekmovalni program je sestavil Vojko Vešligaj. 
 
III. 
starost: do 25 let 
izračun povprečne starosti: 19,01–25  

 trajanje programa: do 50 min 
(obe etapi skupaj) 

 
1. ETAPA (od 20 do 25 min) 

1. obvezna skladba 
P. Šavli: Plesni ambienti I in II za dve kitari (DSS) 
 
2. originalna skladba za kitarski duo iz 18. ali 19. stoletja  

Izvaja se lahko tudi en ali več stavkov cikličnega dela. 
 

2. ETAPA (od 25 do 30 min) 
3. originalna skladba za kitarski duo iz 20. ali 21. stoletja  

Izvaja se lahko tudi en ali več stavkov cikličnega dela. 
 

4. ena ali več skladb po izbiri  
Izvaja se lahko tudi transkripcije. 
 
 

Skladbe iz 1. etape ne smejo biti izvajane v 2. etapi. 
 

Tekmovalni program je sestavil Tomaž Rajterič. 
 
 
 


