Uspehi 2020
14. mednarodno tekmovanje Avsenik 2020
V Begunjah na Gorenjskem, rojstni vasici legendarnih bratov Avsenik, so dne
1. in 2. februarja 2020, od jutra do mraka odmevali zvoki harmonik, saj je tam
potekalo 14. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
2020.
Tekmovanja se je udeležil član Kulturnega društva kraška harmonika Ruben
ŽVAB in za osvojenih 95, 83 točk, prejel ZLATO PRIZNANJE.
Čestitamo!
...fotofalerija...

FRAJTONARICE TUDI KORONA VIRUS
NE USTAVI
Vse se začne v domačem kraju …
Dne 16.2.2020 je bilo v Senožečah prav veselo in napeto, saj je tam potekal
predizbor za 6. Državno tekmovanje zveze diatonične harmonike Slovenije
2020. Predizbora se je udeležil Ruben Žvab, in si priboril vstopnico na
Državno tekmovanje 2020.
Istega dne je Kulturno društvo Pepca Čehovin iz Senožeč prirejalo
tekmovanje »Primorska frajtonarica 2020«.
Ruben se je »Primorske frajtonarice« z velikim veseljem udeležil, in se s
pesmijo Planinka bratov Avsenik uvrstil na 1. mesto v kategoriji do 11 let,
in zanj prejel pokal.

V soboto 3.10.2020 je v Bohinjski Bistrici potekalo Državno tekmovanje v
igranju na diatonično harmoniko 2020, pod okriljem Zveze diatonične harmonike Slovenije, ter Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Republike Slovenije, tokrat na malo drugačen način kot običajno. Tekmovanje je potekalo
pod pogoji, ki jih določa NIJZ, tekmovalci so v dvorano vstopali posamično, prenos igranja skladb pa je potekal v
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živo preko spleta. Korona virus je tekmovalcem onemogočil druženje, skupno igranje in slavnostne podelitve
priznanj.
Vse tekmovalce, ki so bili razdeljeni po starostnih skupinah, je ocenjevala pet članska strokovna žirija v
sestavu Toni Sotošek, Janez Fabijan, prof. Rok Sitar, Primož Zvir in prof. Franci Kolar.
Da frajtonarice tudi korona virus ne ustavi, je dokazal Ruben, saj je iz Bohinjske Bistrice domov v Gornje Ležeče,
prinesel Srebrno priznanje z 92.88 doseženih točk (3. mesto starostne skupine 1.b) v disciplini tradicionalna
glasba.
Ruben je na svoje dosežke v letu 2020 zelo ponosen. Zahvaljuje se učitelju harmonike Maticu Štavar, ki ga skrbno
pripravlja na tekmovanja, ter vsem tistim, ki ga spremljajo in podpirajo na njegovi glasbeni poti.
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