Novice 2013
Tekmovanje harmonikarjev za pokal Zgornje
Savinjske doline
V nedeljo 17. marca ob 16.00, bo predizbor tekmovanja na kmečkem turizmu "Pri
Francinovih" v Avberju pri Sežani, več podrobnosti si lahko ogledate v razpisu tekmovanja
na tej povezavi www.primoz-zvir.si ali v zadnji številki revije Golica.

1 2. TEKMOVANJE IGRANJA NA DIATONIČNI
HARMONIKI ZA POKAL ŠKOCJANA 2013
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 20.4.2013, ob 13.00 uri, v gostilni Luzar v Škocjanu na
Dolenjskem.
Tekmovalo se bo načeloma v petih kategorijskih skupinah, glede na starost.
Vsak tekmovalec zaigra skladbo po lastni želji!
Vabilo in prijavnico organizatorja dobite na spodnjih povezavah:
skocjan 2013 vabilo
Download File

skocjan 2013 prijavnica
Download File
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Občni zbor 2013
Vabimo Vas, da se v čim večjem številu udeležite občnega zbora udeležite našega društva,
ki bo v petek, 12.4.2013 ob 18. uri v Štorjah v gostilni Skok. Uradno vabilo s predlaganim
dnevni redom in ostalimi podrobnostmi je priloženo na koncu tega dopisa.
Hkrati vas obveščamo, da je rok za plačilo članarine skoraj že potekel. Njena višina ostaja
15,00 €, poravnati jo bo mogoče tudi pred pričetkom ali ob koncu občnega zbora pri
blagajniku društva (Jernej Vrabec). Seveda pa to lahko še prej storite tudi na banki z
nakazilom na TRR društva SI56 1010 0003 4786 62 preko plačilnega naloga, na osnovi
spodnje predloge poleg uradnega vabila:
Vabilo občni zbor 2013

Plačilni nalog 2013

Download File

Download File

Tečaj diatonične harmonike - zaključek
Zaključek tečaja diatonične harmonike bo v petek, 31.5.2013 ob 18.30 v dvorani
zadružnega doma Štorje. Prav prisrčno vabljeni vsi člani društva in ljubitelji harmonike.
Nastopili bodo tudi nekateri naši člani , kateri se udeležujejo tekmovanj, ter
novoustanovljeni orkester društva kraška harmonika.
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Uspešno zaključili šolo diatonične harmonike
Štorje, 31. maj 2013
Da je »frajton'rca prava stvar« dokazuje vsakoletno
zanimanje za učenje igranja na ta instrument. Tudi v
zadnjem letu ni bilo drugače. V šolo se je vključilo 15
slušateljev, med njimi je bilo 6 otrok mlajših od 10 let, ki so
komaj začeli z učenjem. Šola poteka pod mentorstvom prof.
Zorana Lupinca. V zadnjih letih sta mu priskočila na pomoč
Andrej Gropajc in Rok Tavčar. Na desetih srečanjih, med
novembrom 2012 in majem 2013, so se nekateri šele
spoznavali z inštrumentom in z osnovami igranja nanj,
drugi pa svoje znanje nadgrajevali.
Vsi so se nam predstavili na zaključnem koncertu, ki ga je
društvo organiziralo 31. maja 2013 v kulturnem domu v
Štorjah. Navzoči smo imeli kaj slišati. Prav vsi slušatelji so se predstavili z eno ali dvema
pesmima. S hitrimi prsti so spretno zbirali note prepletene v prijetne melodije. Najmlajši
so s profesorjem pripravili tudi skupno točko, venček Slovenskih ljudskih. Za podmladek
se nam torej ni bati. S svojo energijo in iskrenostjo so navdušili celotno občinstvo.
Verjamemo, da se bo kateri izmed njih čez čas odpravil tudi na tekmovalno pot, po kateri
že več let uspešno stopa kar nekaj članov društva. Z izbranim repertoarjem so ta večer
popestrili tudi nam.
Interes za učenje igranja na diatonično harmoniko tli tudi med, po letih, nekoliko
starejšimi. Ti spoznavajo, da se ob rednem delu, s trdno voljo in vztrajnostjo, lahko
kosajo s hitrimi prsti mladine. Skupaj nam je letos uspelo ustanoviti orkester. Pod
vodstvom Roka Tavčarja se je orkester tokrat prvič javno predstavil. Zaigrali so nam tri
skladbe, v bodoče pa so odločeni, da bodo svoj repertoar še obogatili. Srečujejo se vsako
prvo in tretjo sredo v mesecu, ob 19.00 uri, v KD v Štorjah. Sodelovanje v orkestru je
obveznost in delo, ki pa je prepleteno z veliko dobre volje, veselih trenutkov ob druženju,
medsebojnih prepletanj in izjemnih užitkov ob doseganju skupnih ciljev. Ob tej priložnosti
vabijo vse, ki bi še želeli sodelovati, da se jim pridružite. Veseli bodo prav vsakega novega
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člana.
Z zaključnim koncertom smo šolo diatonične harmonike, za letos, uspešno zaključili.
Novih idej in energije za njihovo realizacijo je še veliko. Tako vas vabimo, da se nam
pridružite v poletnih tečajih ter spremljate in se udeležite tudi ostalih dejavnosti društva.

Izlet Ptuj 8.6.2013
Izlet na Ptuj dne 8.6.2013 (sobota) bo. Odhod avtobusa ob 6.00 zjutraj izpred avtobusne
postaje v Sežani.
Prijavljene prosimo, da potrdijo svojo prijavo preko spleta info@kraskaharmonika.si ali na
tel. 041 455 581 zaradi zapolnitve mest na avtobusu.
Cena izleta je 20 eur na osebo.

Obvezna oprema: Harmonika!

RAZPISI ZA FESTIVALE:

VURBERK 2013, ŠKOFJA LOKA 2013
1. RADIO SORA, Škofja Loka, v sodelovanju z agencijo GERŽINA VIDEOTON,
Maribor razpisuje javni natečaj za sodelovanje na 13. VEČERU SLOVENSKIH VIŽ V
NAREČJU, ki bo v petek, 7. junija 2013 ob 19.30 ponovno v Škofji Loki. Po lanskoletnem
uspešnem gostovanju narečnih viž na atraktivnem odru ob Vrbskem jezeru v Avstriji, se
prireditev vrača na Mestni trg Škofje Loke. Ta festival narodno-zabavne glasbe edini v
Sloveniji vzpodbuja ustvarjanje novih narečnih besedil ter skrbi za promocijo in
ohranjanje slovenskih narečij, ki so v času globalizacije pravo narodno bogastvo.
2. TURISTIČNO DRUŠTVO VURBERK skupaj z agencijo GERŽINA VIDEOTON
organizira v soboto, 15. junija na vurberškem gradu festival VURBERK 2013. Značilnost
tega popularnega narodno-zabavnega festivala je ta, da na njem lahko nastopajo le
vokalno-instrumentalne skupine z diatonično harmoniko ter dvo ali večglasnim petjem.
Festival snema in prenaša Radio in TV Slovenija, vsako leto pa tudi izide festivalska
zgoščenka.
3. 44. FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE SLOVENIJE »PTUJ 2013«
bo v petek, 30. avgusta na Ptuju.
Pri pripravi in izvedbi festivala ob družbi RADIO TEDNIK d.o.o. iz Ptuja, sodelujejo
agencija GERŽINA VIDEOTON Maribor, RTV SLOVENIJA, RTV Slovenija Regionalni
center Maribor (Radio Maribor, Televizija Maribor) ter ZKP RTV Slovenija.
Ansambli oz. avtorji naj prijave s svojimi točnimi podatki in telefoni skupaj z
natipkanimi narečnimi besedili in glasbo kot demo posnetek za festivala ŠKOFJA LOKA
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in VURBERK pošljejo najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2013 na naslove v razpisu
navedenih organizatorjev, za festival PTUJ 2013 pa do ponedeljka, 20. aprila.

Dodatne informacije in pojasnila so vam na voljo pri Agenciji Geržina Videoton
Zdravko Geržina 02/ 300 12 40, 041/ 616 603, E-mail: gerzina.videoton@siol.net

Poletni tečaj
Društvo Kraška harmonika organizira krajši POLETNI TEČAJ diatonične harmonike.
Namenjen je vsem, predvsem pa tistim, ki ste že med letom obiskovali tečaje in bi radi
utrdili in obnovili svoje znanje. Letošnji poletni tečaj bo obsegal 3 srečanja v dveh sklopih,
ki bodo potekala v juliju, in sicer 10., 17. in 24. julija. Prijave za POLETNI TEČAJ in za
PREDAVANJA iz OSNOV GLASBENE TEORIJE sprejemamo do 30. junija 2013 oziroma
do zapolnitve vseh prostih mest. Število udeležencev je omejeno tako za tečaje kot
predavanja zato pohitite s prijavami! Za prijave in
dodatne informacije pokličite na tel.:051/862 421 ali
041/455 581 (Marino).
Poletni tečaj diatonične harmonike (ob 17h):
- Lestvice (igranje, uporaba…)
- Spremljava (osnovni trozvoki z obrati, vaje za
spremljavo, igranje v duetu, skupinsko igranje…)
- Igranje z levo roko (različni ritmi, basne figure, prehodi…)

Predavanje iz osnov glasbene teorije (ob 18:15h):
- Ponovitev osnov (ton, note, pavze, notno črtovje, ključi, takt…)
- Ritmična gibanja (ritem, tempo, taktiranje, predtakt…)
- Interpretacija (dinamika, fraziranje, okraski…)

Vse, ki ste se prijavili na poletni tečaj obveščamo, da tečaj začne po dogovorjenem datumu
in sicer od 10.7.2013 ob 17.ooh v Štorjah!

Vabljeni!
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Tekmovanje za pokal Petra Klepca 2013
Vabljeni v idilično, neokrnjeno pokrajino, odmaknjeno od vsakdanjega vrveža in v kraj
junaka Petra Klepca, v Osilnico, na tradicionalno tekmovanje v diatonični harmoniki za
pokal Petra Klepca 2013. Tekmovanje je organizirano v sklopu praznika Petruvo in bo 29.
junija 2013, s pričetkom ob 16. uri. Rok prijave je 22.6.2013. V nadaljevanju je za
interesente še razpis in prijavnica...
13tekmovanje_peter_klepec_razpis_in_prijavnica.doc
Download File

Tekmovanje Babna gora 2013
Prvenstvo harmonikarjev na diatonično harmoniko Babna gora 2013 se bo odvijalo 29.
junija 2013 ob 17h v Babni Gori pri Polhovem Gradcu. Hkrati bo tudi izbirno tekmovanje
za Ljubečno 2013.
Organizator je turistično društvo Vetrnik Babna Gora 67, 1355 Polhov Gradec
Za dodatne informacije pokličite GSM 040 235 455. Vabljeni!

Uspešno zaključili poletni tečaj
Tudi to poletje smo uspešno zaključili POLETNI
TEČAJ diatonične harmonike. Skupaj smo osvojili
nova znanja, spoznali nove veščine, ter tako še dodatno
utrdili svoje znanje. Zahvaljujemo se vsem
udeležencem tečaja in želimo vsem članom prijetne
počitnice!
Obenem vabimo vse zainteresirane člane, da se vključijo v orkester našega društva.

Stran 6/12

Obvestil0
1.

POLETNO SREČANJE HARMONIKARK IN HARMONIKARJEV OB BLEJSKEM

JEZERU, v nedeljo, 21.7.2013 v sklopu tradicionalne prireditve Blejski dnevi. Odhod
avtobusa je ob 7.00 izpred avtobusne postaje Sežana. Obvezna oprema dobra volja in
harmonika (C/F/B).

Dodatne informacije na tel. 041 455 581!

1. poletno srečanje "Harmonike ob Blejskem
jezeru"
Občina Bled organizira v nedeljo, 21.7. prireditev ''Harmonike ob Blejskem jezeru''.
Udeleženci bodo razporejeni okoli jezera ob 12. uri skupaj zaigrali tisto znano ''Otoček sredi
jezera''. Zato je prihod na Bled zaželen že ob 10. uri (informacijski pult bo v Festivalni
dvorani). Dogajanje bomo popestrili s povorko vseh udeležencev skozi blejsko promenado
ter z glasbenim programom na odru z ansambloma Slovenski pozdravi in Slovenski zvoki.

Harmonikarke in harmonikarji, ki se boste vnaprej prijavili do najkasneje 15.7. (prijave so
brezplačne) boste prejeli bon za malico in pijačo ter sodelovali v žrebanju za bogate
nagrade
(1. nagrada - harmonika Poličar, 2. nagrada - lajbič gorenjske narodne noše Marije Mojce
Berce iz Selc, narejen po meri izžrebanca, itd…).

Želja organizatorja je zbrati ob jezeru 1000 harmonik, zaželena je čimprejšnja prijava, ki je
možna individualno (za posameznike) ali skupinsko. V kolikor bodo skupine za sam prihod
na Bled imele sponzorska sredstva oz. prevoznika, bomo na glavnem odru poskrbeli tudi za
njihovo reklamo med dogodkom. Več o sami prireditvi nawww.harmonike-bled.si.

Kontakt za vse dodatne informacije in prijave:
g. Toni Mežan, tel. 041-710-970, email: toni.mezan@bled.si ali toni.bled@siol.net
g. Uroš Ambrožič, 041-784-496 uros@aktivnioddih.com .
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Tekmovanje harmonikarjev Velika Planina 2013
Na Veliki planini bo 27.7.2013 potekalo že 17. tekmovanje harmonikarjev.
Vabilo je dosegljivo na spodnji povezavi, spletna stran organizatorja
http://www.velikaplanina.si.
13_vabilo_harmonikarji_velika_planina.pdf
Download File

Tekmovanje za pokal Pranger 2013
V priponki Tekmovanje harmonikarjev za pokal Pranger Predgrad 2013, ki bo 13.7.2013
od 14 ure naprej, vzemite si čas in se pridružite, povabite prijatelje, znance vodje in ostale
zainteresirane harmonikaše.
LP KŠD Predgrad Jožica
13_tekmovanje_pranger_predgrad.doc
Download File
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Diaton 2013 Jamlje (Go)
13_diaton_vabila_za_harm._in_kate
gorije.doc
Download File

PRAZNIK OBČINE SEŽANA 2013
V soboto 24. 8. sodelujemo v povorki v okviru občinskega praznika občine Sežana. Dobimo
se v Sežani ob 15.10 na parkirišču pred Kosovelovo knjižnico.
Vabljeni!

Kraški frajtonar 2013
V okviru občinskega praznika Sežana organiziramo v soboto 31.8.2013 ob 16 .00 na Grižahpri Štorjah srečanje članov društva in ljubiteljev harmonike KRAŠKI FRAJTONAR 2013.
Vabljeni!
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