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Uspehi 2018 

22. zamejski festival za godce diatonične harmonike » Diaton 

2018« 

V nedeljo 25.novembra je v Jamljah ( IT) 

potekalo tekmovanje harmonikarjev, katerega 

so se udeležili tudi člani iz našega društva. 

Ruben Žvab je dosegel 3. mesto v kategoriji 

do 10 let. 

Jan Novak pa 1. mesto v kat. od 14-18 

let  ter  prejel je tudi pokal  za  absolutnega 

zmagovalca. 

 

Čestitamo! 

 

 

24. evropsko tekmovanje Attimis (I) 2018 

V nedeljo 1.7.2018  je združenje Pro Loco v 

sodelovanju z Deželo Furlanijo Julijsko krajino, 

organiziralo že 24. evropsko tekmovanje na diatonični 

harmoniki in organettu. 

Zjutraj so najprej potekali kvalifikacijski nastopi, kjer 

se je moral vsak udeleženec predstaviti z eno skladbo. 

Popoldne pa je bil finalni nastop za vse tiste, ki so 

uspešno opravili kvalifikacije.   

Finalista iz našega društva sta bila: 

Jan Novak ( 1. mesto v kat. od 15-18 let) 

Erik Šavron ( 2. mesto v kat. nad 18 let) 

 

Iskrene čestitke!!! 
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Harmonikarsko tekmovanje-Festival češenj 

 

V sklopu Festivala češenj v Vipavski dolini, je bilo v nedeljo 10.6.18  na Lokavcu 

harmonikarsko tekmovanje, katerega sta se udeležila poleg harmonikarjev iz vseh 

Slovenskih pokrajin tudi Šavron Erik in Lanza Morena. 

Erik je zasedel 1. mesto v kategoriji nad 18 let ter bil razglašen za absolutno najboljšega 

harmonikarja. Poleg pokala je prejel tudi denarno nagrado. 

Morena je prejela priznanje za udeležbo. 

Na turistični kmetiji Černigoj, kjer se je tekmovanje odvijalo, pa so pogostili nastopajoče z 

večerjo in raznovstnimi slaščicami iz češenj, ki so jih pripravile Lokavske gospodinje. 

Organizator, gospod Miran, je predstavil harmonike in tolkala Lokar, ki jih sam izdeluje.  

Na koncu pa še presenečenje. Vsi tekmovalci so prejeli v dar košaro slastnih češenj. 

  

Zapis in slike: Jasna Parovel 
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4. tekmovanje harmonikarjev za nagrado Cirila Demiana 

 

Državno tekmovanje, 6.5.2018 Podčetrtek 

TEKMOVALNA skupina Kraške harmonike sporoča, da je 

Jan Novak državni prvak, 

Morena Lanza srebrna, 

Iva Guštin in Martin Orel bronasta. 

 

V nedeljo 6/5/2018 je bilo v Podčetrtku 4. Državno tekmovanje za nagrado Cirila Demiana. 

Tekmovali so  harmonikarji, ki so na Regijskih tekmovanjih Slovenije prejeli najmanj 80 točk. 

Tudi člani Kraške harmonike Sežana so tekmovali in se 

odlično uvrstili. 

 

V starostni skupini 1b   

je  Guštin Iva prejela bronasto priznanje- mentor prof. 

Lupinc Zoran ,  

 Lanza Morena pa srebrno-mentor prof. Štavar Matic. 

 

V starostni skupini 2 

je Orel Martin prejel bronasto priznanje-mentor prof. 

Štavar Matic ,  

Novak Jan pa zlato priznanje, 1 mesto v skupini in naslov 

Absolutnega Drzavnega prvaka-mentor prof. Lupinc Zoran. 

 

Čudovito vzdušje ob zvokih Zdravljice, nagrajen trud 

harmonikarjev, mentorjev in ne nazadnje starsev!! 

Čestitamo! 

 

Nazdravili smo državnemu prvaku! 
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10. mednarodno tekmovanje in festival za soliste in komorne 

skupine Svirel 2018 

 

Od 12.3. do 8.4.2018 je  na Goriškem 

potekalo mednarodno tekmovanje Svirel. 

Tekmovalci z inštrumenti s tipkami so 

svoje nastope izvajali v cerkvi Kristusa 

odrešenika v Novi Gorici. 

Pred nastopom je bilo potrebno priložiti 

notne zapise, kateri so služili tri članski 

komisiji iz Nemčije, Finske in Madžarske, 

katera je pozorno spremljala vsak 

zaigran ton. 

Iz našega društva se je na ta izziv prijavil 

Jan Novak. S profesorjem Zoranom 

Lupinc sta več mesecev pripravljala 15 

minutni program s katerim je Jan dosegel 

92 točk in osvojil srebrno priznanje. 

 

Čestitamo!!! 

 

 

 

 

 

2. Deželno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko 

Primorske in regijsko predtekmovanje za državno prvenstvo 

ZDHS 

KUD »Pepca Čehovin-Tatjana« v 

sodelovanju z Zvezo diatonične 

harmonike Slovenije organizira 2. 

Deželno tekmovanje v igranju na 

diatonično harmoniko Primorske in 

regijsko predtekmovanje za državno 

prvenstvo ZDHS. Tekmovanje je potekalo 

25.2.2018 v večnamenskem prostoru 

dvorane Rudolfa Cvetka v Senožečah. 

Udeležili so se ga tudi naši člani 

društva  in prejeli : 
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 Jan Novak  zlato priznanje  v kat.od 15-18 let  in 3. mesto v skupni razvrstitvi 

 Martin Orel  srebrno priznanje v kat. od 15-18 let 

 Žan Žgur  zlato priznanje  v kat. od 13-18 let 

 Za  udeležbo na državno tekmovanje, v začetku meseca maja  v Podčetrtku  je bilo 

potrebno zbrati nad 80 točk. Poleg zgoraj navedenih se se uvrstili še: 

 Morena lanza 

 Iva Guštin 

 Manue lPečar 

 Mark Rebula 

 Manuel Brundula (najmlajši tekmovalec) 

več slik v fotogaleriji... 
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