Uspehi 2015
Tekmovanje 25/11/2015 Izola

Harmonikarji Kraške Harmonike na tekmovanju
v Izoli
V organizaciji društva harmonikarjev Izola se je
v nedeljo popoldne odvijalo tekmovanje za pokal
Gostilne Istra.
V kategoriji najmlajših je nastopila Morena
Lanza.
V kategoriji od 11 do 14 let je zasedel prvo
mesto Jan Novak, tretje pa Matej Emili.
V kategoriji od 15 do 30 je zasedel drugo mesto
Andrej Vitez.
V kategoriji od 30 do 60 je zasedel prvo mesto
Slavko Vitez.
Absolutni zmagovalec tekmovanja je Jan Novak
kateri je prejel pokal gostilne Istra.

18. državno tekmovanje harmonikark na Velikem Trnu

V soboto, 5. 9. 2015 je na Velikem Trnu potekalo 18. državno tekmovanje harmonikark.
Udeležila se ga je naša članica Maja Babič, ki je na tekmovanju osvojila bronasto medaljo.
Čestitamo!

Pokal Straže 2015

Žan Žgur se je v soboto 5.9 udeležil tekmovanja za pokal
Straže in dosegel 2.mesto v svoji kategoriji.
Iskrene čestitke!

Zlata harmonika Ljubečne
Naš član Vinko Marinšek je v Ljubečni 29.8.2015 osvojil zlato
medaljo.
Iskrene čestitke!

19. Zamejski festival za godce diatonične harmonike
V organizaciji AŠKD Kremenjak, se je v
nedeljo 12. julija odvijal Zamejski festival za
godce diatonične harmonike " DIATON
2015", tekmovanje za pokal ALPE ADRIA.
Iz našega društva se ga je udeležilo lepo število
tekmovalcev, ki so dosegli sledeče rezultate:
MIHA GRMEK SERAŽIN
kategoriji od 14 do 18 let

1. mesto v
absolutni

zmagovalec-pokal Alpe Adria
denarna nagrada za najboljšega mladega talenta
JAN NOVAK: 1. mesto v kategoriji od 11 do 13 let
MATEJ EMILI: 2. mesto v kategoriji od 11 do 13 let
IVA GUŠTIN: priznanje za udeležbo v kategoriji do 10 let
MORENA LANZA: priznanje za udeležbo v kategoriji do 10 let
Slike naših pridnih članov so lahko ogledate v fotogaleriji.

Tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame 2015

Glasbena šola Vili Marinšek, turistično društvo
Postojna ter Postojnska jama d.d.
so v nedeljo 5.7.2015 organizirali v sklopu
"Furmanskega praznika" tekmovanje
harmonikarjev.
Iz našega društva se ga je udeležil Jan Novak
in prejel najprestižnejšo nagrado "Pokal
Postojnske jame" kot absolutni zmagovalec.
Iskrene čestitke!

27.tradicionalno tekmovanje harmonikarjev HinjeŽuženberk
Tamkajšnji gasilci so v soboto 4.7.2015 priredili po
vrsti že 27-to tekmovanje v igranju na frajtonarico.
V kategoriji do 15 let je 2. mesto pripadalo našemu
članu Janu Novak.
Čestitamo!

Attimis - 21. Evropsko prvenstvo diatonične harmonike in
organetta
V soboto, 27. in nedeljo 28. junija se je v
Attimisu (Videm-Italija) odvijalo tekmovanje v
igranju diatonične harmonike in organetta,
katerega sta se ga udeležila člana Kulturnega
društva Kraška harmonika Jan Novak in
Morena Lanza.
Stiričlanska žirija ju je takole ocenila:
Jan Novak kategorija od 11 do 14 let 2.
mesto execuo
Morena Lanza - kategorija do 10 let 3. mesto
Absolutni Evropski prvak diatonicne
harmonike je Tribuzio Alessio iz juzne Italije –
Calabria.

Tekmovanje na Tatrah
V soboto, 27. junija, se je odvijalo tekmovanje
harmonikarjev na Tatrah. Udeležila sta se ga tudi člana
Kulturnega društva Kraška harmonika Emili Matej in
Lanza Morena.
V kategoriji od 11 do 14 let so dodelili prvo mesto
Mateju, Morena pa je dobila priznanje.
Čestitke obema!

Tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca
2015
Dne 27.6.2015 je v Osilnici potekalo tamkajšnje že
tradicionalno tekmovanje harmonikašev. Iz našega
društva se ga je udeležil Jan Novak in osvojil 3. mesto v
svoji kategoriji od 11-17 let.

Čestitamo!

4.mednarodno harmonikarsko tekmovanje TRIO PAKAI
2015
V nedeljo, 14.6.2015, je v Tolmezzu (UD) v Italiji
potekalo tekmovanje harmonikarjev.
Šest članska komisija iz različnih držav je Janu Novaku
podelila 2. mesto v kategoriji mladih do 15 let.
Čestitamo!

Tekmovanje diatonične harmonike na Festivalu češenj na
Lokavcu
V soboto, 6.6.2015, se je odvijalo
tekmovanje v igranju na diatonično
harmoniko v Vipavski dolini. Udeležilo
se ga je kar 5 članov društva Kraška
harmonika in sicer: Matej Emili, Žan
Žgur, Jan Novak, Morena Lanza in
Miha Grmek Seražin. Za naše vrste je
navijalo lepo število članov Kraške
harmonike.

V kategoriji do 14 let je bil rezultat sledeč:
1. mesto Matej Emili,
2. mesto Žan Žgur.
Izredna sta bila Miha Grmek Seražin in Jan Novak, ki jih žirija ni ocenila, ker je bil njun
nastop na previsoki kakovostni ravni.
Vsem našim članom iskreno čestitamo!

Državno prvenstvo 2015
Zveza diatonične harmonike Slovenije (http://www.zdhs.si/)
je v Podčetrtku od 15.5. do 17.5.2015 organizirala Prvo
državno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Cyrilla
Demiana.
Na tekmovanju se je predstavilo 42 harmonikarjev.
Konkurenca je bila huda.
Iz našega društva sta se udeležila Timotej Mikuž in Jan
Novak. Oba sta prejela srebrno priznanje.
Državni prvak za pokal za Cyrilla Demiana pa je postal
Anže Krevh.
Čestitamo!

14.tekmovanje igranja na diatonični harmoniki za pokal
Škocjana 2015
25.4.2015 je v Škocjanu na Dolenjskem potekalo 14.tekmovanje
harmonikarjev, katero prireja tamkajšnje turistično društvo.
Tekmovalo je 22 harmonikarjev.
Iz našega društva se je tekmovanja udeležil Jan Novak in prejel
1.mesto v svoji kategoriji, ter Žan Žgur, ki je prejel 3.mesto v isti
kategoriji.
Čestitamo!

9. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado
Avsenik 2015
24. in 25. januarja je v Begunjah na Gorenjskem, v
rojstni vasici legendarnih bratov Avsenik, potekalo že
9. tekmovanje harmonikarjev. 95 tekmovalcev se je
razvrstilo v disciplinah klavirske, kromatične in
diatonične harmonike ter v novi disciplini duo
harmonik. Vsak je zaigral dve skladbi iz
Avsenikovega repertoarja. Ocenjevala jih je
tričlanska komisija v sestavi Slavka Avsenika ml.,
Jožeta Burnika in Lorenza Pichlerja.
Iz našega društva so se tekmovanja udeležili trije
člani, ki so si s svojim vztrajnim učenjem, vadbo in ob
hudi konkurenci pridobili naslednje rezultate:
Novak Jan -zlato priznanje
Emili Matej - srebrno priznanje
Babič Maja - bronasto priznanje
Iskrene čestitke!
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