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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 če sestavljavec propozicij določi 

drugače. 
 

I. a 
Starost: do 11 let rojeni leta 2012 in mlajši trajanje programa: do 6 min  

 
1. obvezna skladba 
N. Zupan: Drakar (kontakt za notno gradivo: neza.zgur@guest.arnes.si) 
Skladba se izvaja na pamet. 
 
2. ena ali več skladb po izbiri do dopolnjene minutaže 

 

Obvezna skladba se izvaja na pamet, druge skladbe se lahko igrajo po notah. 
 
I. b 
starost: 12 in 13 let rojeni leta 2011 in 2010 trajanje programa: do 9 min  

 
1. obvezna skladba 

 P. Tovornik: Euphonica (DSS) 
 Skladba se izvaja na pamet. 

 
2. ena ali več skladb po izbiri do dopolnjene minutaže 

 

Obvezna skladba se izvaja na pamet, druge skladbe se lahko igrajo po notah. 
 
I. c 
starost: 14 in 15 let rojeni leta 2009 in 2008 trajanje programa: do 12 min  

 
1. obvezna skladba 
J. Cimera: Polka Caprice (Warner Chappell Music) 
Skladba se izvaja na pamet. 
 

2. obvezna skladba 
P. Sparke: Little Ouverture (Anglo Music) 
 

3. ena ali več skladb po izbiri do dopolnjene minutaže 
 
Cimerova obvezna skladba se izvaja na pamet, druge skladbe se lahko igrajo po notah. 

Tekmovalni program so sestavili Nejc Merc, Peter Šala, Luka Einfalt. 
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II. a 
starost: 16 in 17 let rojeni leta 2007 in 2006 trajanje programa: do 20 min  

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
P. Pačnik: Sonata v Es za evfonij, 1. Preludij-Andante, 2. Gavotte-Allegro (Hartman)  
Skladba se izvaja na pamet in z repeticijami. 
 

2. skladba po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 
 

2. ETAPA 
3. obvezna skladba 
G. Rossini, prir. R. Newsome: Prelude, Theme & Variations (Obrasso-Verlag) 
 

Obvezna skladba v 1. etapi se izvaja na pamet, druge skladbe se lahko igrajo po notah.  
 
II. b 
starost: 18 in 19 let rojeni leta 2005 in 2004 trajanje programa: do 25 min  

(obe etapi skupaj) 
 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
N. Bečan: Balada romantica (UpBeat Editions – Nejc Bečan) 
Skladba se izvaja na pamet. 
 
2. dva stavka različnega karakterja (hiter in počasen) iz baročne sonate po izboru  

Izvaja se brez repeticij. 
 

2. ETAPA 
3. obvezna skladba 
P. Sparke: Fantasy (R. Smith & CO.LTD) 
 
4. skladba po lastnem izboru do dopolnjene minutaže 

 

Obvezna skladba v 1. etapi se izvaja na pamet, druge skladbe se lahko igrajo po notah.  
 

Tekmovalni program je sestavil Mitja Škorjanc. 
 
III. a 
starost: od 20 do 22 
let 

rojeni leta 2003, 2002 in 2001 trajanje programa: do 50 min 
(obe etapi skupaj) 

 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
W. S. Hartley: Sonata Euphonica (1976) (Tenuto Publications) 
 
2. ena ali več skladb po lastnem izboru  
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2. ETAPA 

3. obvezna skladba 
B. Fraser: Euphonium Fantasy (Hickeys) 
Skladba se izvaja na pamet. 
 
4. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže    

 
Obvezna skladba v 2. etapi se izvaja na pamet. 
Ena od skladb po lastnem izboru mora biti skladba slovenskega skladatelja. 
 
III. b 
starost: od 23 do 25 
let 

rojeni leta 2000, 1999 in 1998 trajanje programa: do 60 min 
(obe etapi skupaj) 

 
1. ETAPA 

1. obvezna skladba 
E. Wickman: Three Expeditions (Potenza music) 
 
2. ena ali več skladb po lastnem izboru  

 
2. ETAPA 

3. obvezna skladba 
R. Jager: Concerto for Euphonium (Edward B. Marks Music Company) 
Skladba se izvaja na pamet. 
 
4. ena ali več skladb po lastnem izboru do dopolnjene minutaže  

 
Obvezna skladba v 2. etapi se izvaja na pamet. 
Ena od skladb po lastnem izboru mora biti skladba slovenskega skladatelja. 
 
Tekmovalni program je sestavil Nejc Merc. 
 
 
 


