KULTURNO DRUŠTVO KRAŠKA HARMONIKA SEŽANA
USPEHI IN AKTIVNOSTI V LETU 2010
Slavnostna podelitev priznanj in nagrad čebelarjem
Povir, 20.11.2010

Čebelarsko društvo Sežana je
organiziralo slavnostno podelitev priznanj
in nagrad ob 11. mednarodnem izboru
najboljšega medu letnika 2010.
Na povabilo Čebelarskega društva sta
svoj del h kulturnemu programu
prireditve prispevala tudi Anže Počkar in
MIha Grmek Seražin.
Splet narodnih spevov se je začel s
Slakovim Čebelarjem, himno slovenskih
čebelarjev in nadaljeval veselo in
navihano, v zadovoljstvo pristonih.

10. jubilejni praznik kakijev
Strunjan 14.11.2010

Ob 10. jubilejnem tradicionalnem prazniku
kakija, ki je potekal med 12. in 14.
novembrom 2010 na parkirišču pred Krkinim
centrom Talaso, so se zvrstile mnoge zanimive
aktivnosti, ki so jih organizirala Turistično
društvo Solinar in Talaso Strunjan.
Organizator prireditve je povabil tudi člane
našega društva, da z zvoki harmonike
popestrijo nedeljsko dogajanje pod šotorom.
Tako so Rok Tavčar, Anže Počkar, Miha Grmek
Seražin, Blaž Drofenik in Denis Rondič lep del
dneva zabavali številne obiskovalce, ki so se
udeležili prireditve. Tokrat pa ni pela samo
harmonika, saj je Anže zaigral tudi na bobne,
Denis pa je dodal vokal. Naši fantje so se
dobro izkazali in se pri tem tudi zelo zabavali.
Prireditelji pa so poskrbeli tudi za to, da niso
bili lačni in žejni.
Nekateri člani društva so se popoldan udeležili
tudi tekmovanja harmonikarjev, ki je bilo prav
tako organizirano v sklopu praznika in se tudi
tam lepo predstavili. Tekmovanja so se
udeležili: Erik Šavron, Iris Saksida, Anže
Počkar, Miha Grmek Seražin in Simon Štokelj.

MERCATORJEV HARMONIKAR 2010
Koper 13.11.2010

V predizboru za finale Mercatorjev
harmonikar 2010 so bili izbrani trije člani
društva.
Timotej Mikuž in Miha Grmek Seražin v
kategoriji Lumpi, Erik Šavron pa v
naslednji kategoriji.
V finalu so se vsi trije zelo dobro
predstavili.

3. srečanje harmonikašev na Otlici
Otlica, 30.10.2010

Jaka Fidel, Anže Počkar, Miha Grmek Seražin,
Timotej Mikuž in Blaž Drofenik so se odzvali
povabilu Turističnega društva OKNO z Gore in
se udeležili srečanja harmonikarjev, ki so ga
že tretje leto zapored organizirali prijatelji
harmonike na Otlici.
Vsak od članov se je predstavil z dvema
skladbama, piko na i pa so pridali še s
skupinskim nastopom. Utrinek si lahko
ogledate na priloženi sliki, bilo pa je tudi
luštno za uho.
Nastopom je sledilo sproščeno druženje, kjer
ni manjkalo živahnih domačih melodij.
Živahno in veselo je bilo tudi vzdušje,
harmonikarji pa so s klepeti ob domačih
dobrotah tkali tudi nova poznanstva in vezi.
Ob tej priložnosti se organizatorjem srečanja
zahvaljujemo za domač sprejem in
gostoljubje. Fantje se bodo med prijatelje z
veseljem vračali.

15.KRAŠKI OKTOBERFEŠT PRAPROT
Praprot, 10.10.2010

Naši člani so si prislužili kar lepe nagrade.
Blaž, Timotej in Tjaša-nagrada strokovne
žirije (ansambel Gorska dolina)
Denis, Anže, Blaž, Jaka in Timotejnagrada (ansambel Pod borovci)
Čestitke!

Ansambel Pod borovci

Jaka in Luka
Ansambel Gorska dolina

Aktivnosti članov september-oktober 2010
Medgeneracijsko srečanje skupin starih ljudi za samopomoč s Krasa
Škoflje, 18. september 2010

V organizaciji Zveze društev za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije in
Območne organizacije Rdečega križa Sežana je na Bunčetovi domačiji v
Škofljah potekalo že tradicionalno Medgeneracijsko srečanje skupin starih ljudi za
samopomoč s Krasa. Že v lanskem letu sta Anže Počkar in Miha Grmek Seražin
udeležencem v zaključnem programu s harmoniko popestrila večer. Starejši občani so ju
tako prisrčno sprejeli, da sta obljubila, da se tudi letos gotovo srečajo.
In ker obljuba dela dolg, sta letos kot prostovoljca sodelovala ves dan, od jutra do
zaključka v večernih urah. Melodijam, ki gredo v uho, so udeležecni hitro pritegnili, poleg
zapeli in zaplesali. Kljub izredno slabemu vremenu so, ob aktivnem sodelovanju, skupaj
preživeli prijeten dan, poln medčloveške naklonjenosti in topline.

Praznik Sv. Mihaela
Kobjeglava, 26.september 2010

V vaseh Kobjeglava in Tupelče vsako leto priredijo praznovanje v čast zavetniku vaške
cerkve. Letos so v goste povabili tudi naša člana Miha Grmeka Seražina in Anžeta Počkarja.
S svojima nastopoma sta se lepo predstavila.

Mednarodna kmečka tržnica v Lokvi na Krasu
1. oktober 2010

Mednarodna kmečka tržnica, ki je bila organizirana v okviru "Vaškega praznika v Lokvi", je
bila letos obogatena s pestrim spremljevalnim programom. Aktivno se je predstavila paleta
društev in klubov iz širšega domačega okolja. Barve Drušrva Kraška harmonika pa sta
zastopala Anže Počkar in Miha Grmek Seražin.

Tekmovanje Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 3.10.2010

V nedeljo 03.10.2010 je bilo v okviru
kmečke tržnice v Ilirski Bistrici
organizirano tekmovanje harmonikarjev.
Tekmovalci so bili razporejeni v štiri
starostne kategorije (do 11 let, od 12 do
14 let, od 15 do 18 let in starejši).
Prireditve so se udeležili tudi trije člani
društva kraška harmonika ter zabeležili
lepe rezultate.
Blaž Drofenik je bil zmagovalec prve
kategorije, Jaka Fidel druge kategorije,
Erik Šavron pa je zmagal v tretji
kategoriji.
Čestitamo!

40. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Kamnik
Kamnik 11.09.2010

Finalisti v posameznih kategorijah z županom
Kamnika in strokovno žirijo po podelitvi priznanj

Turistično društvo Kamnik je tudi letos v
okviru 40. dnevov narodnih noš in
oblačilne dediščine pripravilo tekmovanje
harmonikarjev iz celotne Slovenije za
pokal narodnih noš. Na predizboru, se je
že dopoldne pomerilo 26 harmonikarjev
v treh starostnih kategorijah, strokovna
komisija v sestavi: Vesna Stropnik,
Majda Golob, Matjaž Poljanšek in Janez
Fabjan, pa je nato iz vsake skupine
določila najboljše tri za finale, ki je
popoldne potekal na glavnem odru.

Na tekmovanju so sodelovali tudi naši člani in sicer: Miha Grmek Seražin, Anže
Počkar, Erik Šavron in Denis Rondič.
Dosegli so lepe rezultate:
Miha Grmek Seražin: 2. mesto v kat. do 14 let

Denis Rondič: 2 . mesto v kat. od 14 do 28 let
Erik Šavron 3. mesto v kat. od 14 do 28 let
Čestitamo!

Izjemen uspeh Kraške harmonike v finalu 30. Zlate harmonike Ljubečna
Ljubečna, 28.8.2010

Za nami je jubilejna, 30. Zlata harmonika
Ljubečne. Na enajstih (11) predtekmovanjih,
ki so potekala po različnih krajih Slovenije v
mesecu juniju in juliju, se je pomerilo kar 327
tekmovalk in tekmovalcev. Za uspešnejše je
sledilo še polfinale v Ilirski Bistrici in
Bodoncih. Skozi vsa ta sita se je v finale
uvrstilo enaintrideset (31) finalistov, na
finalnem tekmovanju sta se jima pridružila še
lanskoletna dobitnika glavnih nagrad, skupaj
torej triintrideset (33).
V finalni skupini je bilo šest (6) naših članov!
Naši harmonikarji so bili letos uspešni kot še nikoli:
- Žan Bregar .................... absolutni zmagovalec ZH Ljubečna 2010, zlata plaketa
- Jaka Fidel ...................... dobitnik plakete Avgusta Stanka, zlata plaketa
- Anže Počkar .................. zlata plaketa
- Miha Grmek Seražin ..... zlata plaketa
- Manuel Šavron ............. srebrna plaketa
- Erik Šavron .................... bronasta plaketa
Jaka je letos drugič zapored prejel plaketo Avgusta Stanka za najbolj izvirno, domiselno in
muzikalno izvedbo venčka ljudskih » V okolici Tržaški « v priredbi prof. Zorana Lupinca.
Iskerene čestitke našim harmonikarjem za velik uspeh.

Pohorska cokla 2010
Rogla, 22.08.2010

V svežem ozračju Rogle, so zazvenele
harmonike 27 tekmovalcev, ki so se uspeli
preko štirih predizborov in polfinalne
prireditve, ki je potekala 24.7.2010 na
Resniku, uvrstiti v zaključno tekmovanje
Pohorske cokle 2010.
Z izbranimi melodijami so se uspešno
predstavili tudi Denis Rondič, Anže Počkar in
Miha Grmek Seražin.
Priigrali so si naslednje uvrstitve:
Miha Grmek Seražin - 1. mesto v I. Kategoriji
Denis Rondič - 2. mesto v III. kategoriji

Anže Počkar - 3. mesto v II. kategoriji
Poleg lepih uvrstitev je Miha Grmek Seražin prejel še posebno nagrado za najlepši valček.
Več si lahko ogledate na:
http://www.pohorskacokla.com/cokla/index.php?
option=com_content&view=article&id=64:nagrade-in-priznanja&catid=36&Itemid=55

5. tekmovanje Naj Frajtonar Doliča 2010
Dolič, 22.8.2010

V nedeljo, 22.08.2010, je v koroški vasici
Dolič potekalo 5. tekmovanje Naj
Frajtonar Doliča 2010, v organizaciji
virtuoza na klavirski in diatonični
harmoniki Klemena Rošerja. Tekmovanje
30 harmonikarjev in harmonikark je pod
budnim očesom strokovne žirije, kateri je
predsedoval Klemen Rošer, potekalo v
dveh delih (predtekmovanje in finale), v
štirih starostnih kategorijah (do 10 let, od
10 do 14 let, od 14 do 19 let in nad 19
let).
V kategoriji od 10 do 14 let se je
tekmovanja udeležil tudi član društva
Kraška harmonika Blaž Drofenik. Uvrstil se
je v finalni del, ter osvojil zlato plaketo. V
ostalih kategorijah ni bilo članov društva.
Absolutni zmagovalec je postal Mitja
Bukovec.
Pastirske igre v Senožečah 2010
Senožeče, 31.7.2010

Kulturno društvo "Pepca Čehovin Tatjana" Senožeče je tudi letos v okviru
prireditve Pastirske igre v Senožečah
organiziralo srečanje harmonikašev.
Za melodije, ki gredo v uho so poskrbeli
harmonikaši iz skoraj cele Primorske, od
Obale prek Brkinov in Krasa do Vipavske
doline in Goriške. Za veselo vzdušje sta
poskrbela še povezovalca programa
Vitorijo in Feručo. Končno besedo pa je
imelo številno občinstvo, ki je nastopajoče
vzpodbujalo z gromkimi aplavzi in z
oddanimi glasovnicami izbralo svoje
favorite.
Tako je zmagovalec občinstva tudi letos
postal Anže Počkar, na 2. mesto se je

uvrstil Miha Grmek Seražin, 3. mesto pa je
pripadlo domačinu Blažu Čiču. Vsi trije
fantje so člani našega društva.
Poleg njih, so društvo zastopali še Jože
Škrlj, Marino Železnik, Gašper Seražin in
Timotej Mikuž. Žal pa Blaža, Jožeta in
Marina s fotoaparatom nismo uspeli
uloviti.
Prangerijada 2010
Predgrad, 17.7.2010

17.07.2010 se je v vasi Predgrad pri
Kočevju v okviru tradicionalnega
praznovanja imenovanega Prangerijada
odvijalo tekmovanje na diatonični
harmoniki za pokal Pranger - Predgrad
2010. Tekmovanje je potekalo v treh
kategorijah (do 11 let, od 11 do 17 let in
od 18 do 99 let) pod budnim očesom
predsednika komisije g. Tonija Sotoška.
V kategoriji do 11 let je nastopil tudi član
kraške harmonike Blaž Drofenik ter osvojil
1. mesto. V drugih dveh kategorijah ni
bilo članov društva.
Naslov absolutnega prvaka je pripadel
Tadeju Golobiču.
Evropsko prvenstvo 2010
Attimis, 4. julij 2010

Prvo julijsko nedeljo je v Attimisu (Udine,
Italija) potekalo evropsko prvenstvo 2010.
Udeležili so se ga naslednji člani društva:
Davorin Lovrenčič, Erik Šavron, Denis
Rondič, Jaka Fidel. Miha Grmek Seražin in
Anže Počkar.
Dosegli so vidne rezultate:
Denis Rondič: 2. mesto v kat. od 15 do
18 let
Erik Šavron: 3. mesto v kat. od 15 do 18
let
Jaka Fidel: 2. mesto v kat. od 11 do 14
let
Miha Grmek Seražin: 1. mesto v kat. do
10 let
Čestitamo!

Tekmovanje harmonikarjev v sodelovanju z Nikom Polesom
Tatre, 26.junij 2010

Mladinski svetovni prvak Niko Poles je ponovno
oživel tekmovanja harmonikarjev na Tatrah.
Kljub nekaj letnemu zatišju se je tekmovanja
udeležilo precejšnje število harmonikarjev, med
njimi tudi štirje člani društva.
Vsi so dosegli lepe rezultate:
Erik Šavron: 1. mesto v IV. kat.
Jaka Fidel: 1. mesto v III. kat.
Anže Počkar: 2. mesto v II. kat.
Miha Grmek Seražin: 2. mesto v I. kat.
14. prireditev Pod Reško planino veselo živimo
Marija Reka 19.06.2010

Kulturno društvo Marija Reka je v okviru
14. prireditve Pod Reško planino veselo
živimo v soboto, 19. junija 2010 priredila
4. predizbor harmonikarjev za 30. Zlato
harmoniko Ljubečne.
Najboljši harmonikar po izboru občinstva
je od organizatorja prejel tudi pokal, ter
tako postal REŠKI GODEC 2010! Ta naziv
je letos pripadal 7. letni deklici Neži Lesar,
ki je vsa ponosna odnesla domov pokal.
Predizbor je ocenjeval strokovni sodelavec
Zlate harmonike Zoran Kolin.
Predizbora so se udeležili tudi štirje naši
člani, Miha Grmek Seražin, Anže Počkar,
Erik Šavron in Denis Rondič in se vsi štirje
uvrstili v polfinale.
Miha, Anže, Denis in Erik

Anže si je z nežnim valčkom v starostni
kategoriji do 13 let priigral 1. MESTO.
Absolutni zmagovalec tekmovanja in
Frajtonar Prlekije 2010 pa je postal Tomaž
Boškin.
6. mednarodno srečanje harmonikarjev v Beltincih

Beltinci, 13.-16.5.2010

Tudi letos sta Društvo harmonikarjev
Murska Sobota in Glasbena šola Beltinci
organizirala mednarodno tekmovanje
harmonikarjev, ki je letos potekalo v
Beltincih od 13.-16.5. 2010.
Tekmovanja sta se udeležila dva naša
člana Denis Rondič in Žan Bregar in
dosegla lepe rezultate, ki si jih lahko
ogledate na povezavi :
http://www.drustvoharmonikarjevms.com/2010.htm

Frajtonar Prlekije 2010
Miklavž pri Ormožu, 14.5.2010

Kljub deževem vremenu se je na
temovanju za naziv Frajtonar Prlekije 2010
zbralo veliko število ljubiteljev frajtonarce.
V izjemni konkurenci 46 harmonikašev sta
se predstavila tudi Anže Počkar in Miha
Grmek Seražin.
Anže si je z nežnim valčkom v starostni
kategoriji do 13 let priigral 1. MESTO.
Absolutni zmagovalec tekmovanja in
Frajtonar Prlekije 2010 pa je postal Tomaž
Boškin.

3. tekmovanje za zlato žabico v Blatni Brezovici
V soboto 15.05.2010 je v okviru
Marostarske noči v Blatni Brezovici
potekalo
3. tekmovanje za zlato Žabico.
V kategoriji do 12 let je nastopil tudi član
društva Blaž Drofenik in
osvojil 2. mesto.
V kategoriji do 18 let ni bilo predstavnika
Kraške harmonike.

9. mednarodno tekmovanje "ZA POKAL RUTAR"
Podnanos, 8.maj 2010

V Podnanosu so se že tretjič po vrsti srečali harmonikaši, ki prijateljujejo s harmonikami RUTAR.
Prijavilo se je 49 nastopajočih med njimi tudi: Jože Škrlj, Denis Rondič, Jaka Fidel, Anže Počkar,
Blaž Drofenik in Miha Grmek Seražin.
Strokovna komisija v sestavi: Igor Hodak, Dejan Raj in Andrej Plesničar se je določila, da:
- pokal absolutnega zmagovalca prejme Jaka Fidel
- Jože Škrlj - 2. mesto v kateg. nad 50 let
- Miha Grmek Seražin - 3. mesto v kateg. do 12 let

Tekmovanje za pokal Škocjana 2010

V soboto 24.4.2010 je Kulturno društvo
Škocjan na Dolenjskem organiziralo 9.
tekmovanje za pokal Škocjana 2010.
Naše društvo so zastopali Davorin
Lovrenčič, Erik Šavron, Blaž Drofenik,
Miha Grmek Seražin in Timotej Mikuž.
Dosegli so lepe rezultate:
- Erik Šavron: 1. mesto v IV. kat. in 1.
mesto v absolutni konkurenci za pokal
Škocjana 2010
- Miha Grmek Seražin: 1. mesto v I. kat.
in 3. mesto v absolutni konkurenci za
pokal Škocjana 2010
- Davorin Lovrenčič: 2. mesto v IV. kat.
Tudi Timotej in Blaž sta si priigrala visoko
oceno strokovne komisije.

4. Tekmovanje harmonikarjev za pokal zgornje Savinjske doline
Mozirje, 21.marec 2010

Štirje člani Društva Kraška harmonka so se na
prvi pomladni dan uspešno predstavili na "4.
Tekmovanju harmonikarjev za pokal zgornje
Savinjske doline".
V dveh predizborih se je v finale
tekmovanja uvrstilo 45 harmonikarjev iz cele
Slovenije, med njimi tudi naši fantje Erik Šavron,
Anže Počkar, Blaž Drofenik in Miha Grmek
Seražin.
Tekmovali so v treh starostnih kategorijah in
dosegli lepe rezultate.
Čestitamo!
Erik Šavron: zlata plaketa in 3. mesto v
kategoriji nad 16 let
Anže Počkar: zlata plaketa in 2. mesto v
kategoriji od 11-15 let
Blaž Drofenik: zlata plaketa in 2. mesto v
kategoriji do 10 let
Miha Grmek Seražin: zlata plaketa in 3. mesto v
kategoriji do 10 let

4. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
Begunje na Gorenjskem, 23. in 24.01.2010

Na letošnje tekmovanje harmonikarjev za
nagrado Avsenik se je prijavilo kar 82
tekmovalcev. Zaradi tako velikega števila
prijav je tekmovanje potekalo dva dni.
Tekmovalo je 25 harmonikarjev s klavirsko
harmoniko in 55 tekmovalcev z diatonično
harmoniko, med njimi seveda tudi naši
člani: Žan Bregar, Denis Rondič, Jaka
Fidel, Anže Počkar, Blaž Drofenik in Miha
Grmek Seražin.
Njihov vložen trud se je poplačal z lepimi
uvrstitvami.
Žan, Denis, Jaka in Anže so osvojili zlato
priznanje, Blaž in Miha pa srebrno.
Poleg zlatega priznanja je Anže prejel še
nagrado za osvojeno 2. mesto v disciplini
diatonična harmonika.
Več si lahko ogledate na spletni strani
http://www.avsenik.com/pcc.asp#xpath=
/prireditve#xpathid=#lang=slo

