KULTURNO DRUŠTVO KRAŠKA HARMONIKA SEŽANA
Uspehi in aktivnosti naših članov 2011-2012

1. MEDNARODNO TEKMOVANJE NA DIATONIČNI HARMONIKI Z NAZIVOM HARMONIKA GRAND PRIX 2012
Portorož, 4.2.2012

V soboto 4. februarja 2012 je Portorož
zaživel ob zvokih harmonik, saj se je na
tekmovanju Harmonika Grand Prix 2012
pomerilo kar 33 harmonikarjev
iz Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske,
Hrvaške in Slovenije. Tekmovanja se
je udeležil tudi naš član Erik Šavron, ki
je zasedel odlično 1. mesto v kat. nad
Erik po končanem nastopu

15 let. Seveda ni manjkalo tudi lepe
glasbe, ki jo je s svojim večernim
koncertom
izvajal prof. Robert Smolnikar.

Eriku iskrene čestitke in še veliko
uspehov v letu 2012!

Po podelitvi nagrad

Tekmovanje Grand Prix Portorož
Tekmovanje za harmoniko grand prix
2012 v Portorožu, sta se 4.2.2012
udeležila tudi naša člana Matija in Matej
Markeljc. Matija je dosegel zlato priznanje
v kategoriji nad 15 let, Matej pa srebrno
priznanje v kategoriji od 12 do 15 let.

6. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
Begunje na Gorenjskem, 20. - 22. januar 2012

Zasebni zavod Glasbena šola Avsenik je
pretekli konec tedna organiziral že 6.
mednarodno tekmovanje harmonikarjev
za nagrado Slavka Avsenika.
Število tekmovalcev se iz leta v leto
povečuje, kar kaže, da slovenska
narodno zabavna glasba še zlepa ne bo
šla v pozabo.
Letos se je tekmovanja udeležilo
rekordno število, kar 147 tekmovalcev.
Organizator je tekmovanje iz dveh dni v
prejšnjih letih, razširil na tri dni.
Tako je razposajeni glas harmonik
odmeval od petka do nedelje.
Tekmovanja se je udeležilo 8 članov
našega društva.
Tri članska komisija v sestavi Igor
Podpečan, Toni Iskra (petek), Klemen
Leben (sobota, nedelja) in Werner Lexer,
so trud naših fantov nagradili z
naslednjimi rezultati:
Timotej Mikuž - srebrna plaketa
Jan Novak - bronasta plaketa
Miha Grmek Seražin - zlata plaketa in
nagrada za 2. mesto v skupni konkurenci
Jaka Fidel - srebrna plaketa

Matej Markeljc - srebrna plaketa
Anže Počkar - zlata plaketa
Matija Markeljc - srebrna plaketa
Rok Tavčar - srebrna plaketa
FANTOM IN MENTORJU PROF. ZORANU
LUPINCU ISKRENO ČESTITAMO !!!

1. Oberkrainer Weltmeisterschaft 2011
Wolpertswende – Nemčija, 12.11.2011

ANŽE POČKAR je na 1. svetovnem
prvenstvu v Oberkrainer glasbi, ki so ga
letos organizirali v kraju Wolpertswende v
Nemčiji postal absolutni zmagovalec –
svetovni prvak v Oberkrainer glasbi
2011.

Tekmovanja se je poleg njega udeležil še
en naš član, Miha Grmek Seražin.

Tekmovanje harmonikarjev za pokal Štivana
V okviru prireditev "Dnevi Štivana" je
Drevesnica Štivan zadnjo oktobrsko
nedeljo organizirala TEKMOVANJE
HARMONIKARJEV ZA POKAL ŠTIVANA.
Udeležili so se ga tudi naši člani Jaka
Fidel, Erik Šavron in Miha Grmek Seražin.
Strokovna komisija je fantom dodelila
prva mesta v posameznih kategorijah,
istočasno pa so zasedli tudi prva tri
mesta v skupni razvrstitvi v naslenjem
vrstnem redu:
1. Mesto - Jaka Fidel
2. mesto - Erik Šavron
3. mesto - Miha Grmek Seražin
Drevesnica "Štivan"je poskrbela za
praktične in denarne nagrade
zmagovalcem posameznih kategorij, Jaka
pa je kot absolutni zmagovalec prejel
nagrado Radia 94, snemanje zmagovalne
skladbe v njihovem studiu in sodelovanje
v oddaji.
Iskrene čestitke!

Mercatorjev harmonikar 2011
Postojna 05.11.2011 in Kranj 12.11.2011

Dne 05.11.2011 je v Postojni potekalo polfinale Mercatorjev harmonikar 2011.
Udeležil se ga je tudi Timotej Mikuž in dosegel prvo mesto v kategoriji Lumpi
do 12 let.
Finale Mercatorjev harmonikar je potekalo v Kranju dne 12.11.2011, katerega se je
udeležilo kar približno 50 harmonikarjev. Komisija je izbrala v vsaki kategoriji 3
najboljše.
Timotej Mikuž- 2.mesto v kategoriji Lumpi (do 12 let)
Absolutni zmagovalec ter Mercatorjev harmonikar 2011 pa je postal Peter Prohart.

16. KRAŠKI OKTOBERFEST - PRAPROT
Praprot, 7.10. - 9.10.2011

Društvo Vigred je organiziralo že
tradicionalni Kraški oktoberfest, letos že
16. zapovrstjo. Kot vsa leta, je bilo tudi
tokrat veselo.
Naši člani so se v nedeljo predstavili s kar
nekaj zasedbami, večinoma v starostni
kategoriji do 14 let.
V skupini nad 14 let je naše društvo

zastopal en ansambel.
Dvorana je bila nad njihovim igranjem
navdušena.
Nagrade sta prejela:
- ansambel "Pod borovci" - 1.
nagrado strokovne komisije
- ansambel "Fantje z Vrhov - 1.
nagrado občinstva

Na fotografijah si lahko ogledate nekaj
utrinkov iz popoldneva.

Tekmovanje harmonikarjev Trio Pakai
24.09.2011 Cleulis- Timau (IT)

V soboto 24.09.2011 je malem mestu Timau v alpski pokrajini Carnia na 820 m
n.v. potekalo
1. mednarodno tekmovanje harmonikarjev »Trio Pakai«. Na tekmovanju so
sodelovali harmonikarji iz Italije, Avstrije in Slovenije. Tekmovalci so lahko igrali na
katerokoli harmoniko( klavirsko, diatonično, kromatično…) in se pomerili v
različnih glasbenih zvrsteh: varite, klasika, narodno zabavna. Tekmovalce je
ocenjevala pet članska komisija ki ji je predsedoval Sebastiano Zorza.
Na tekmovanju so sodelovali tudi člani našega društva in sicer: Miha Grmek
Seražin, Anže Počkar, Denis Rondič in Manuel Šavron ter dosegli lepe rezultate.
V kategoriji Junior ( do 18 let ) je drugo mesto zasedel Anže Počkar, tretje
mesto pa Miha Grmek Seražin.
Anže, Miha, Denis in Manuel s prijateljem Rokom in
učiteljem Zoranom Lupincem

V kategoriji Mladi (18let) je tretje mesto zasedel Denis Rondič.
V kategoriji Variete ( nad 18 let ) je slavil s prvim mestom naš Manuel Šavron,
ki je tekmoval tudi v kategoriji Narodna zabavna ( nad 18 let ) skupaj z

violinistom Rokom Kleva Ivančič in tudi tam osvojil prvo mesto.
Fantom iskrene čestitke!

31. Zlata harmonika Ljubečne 2011
Ljubečna, 28.8.2011

Leto je naokoli in za nami je še eno, letos že 31. tekmovanje za Zlato harmoniko
Ljubečne.
Za nastop na finalni prireditvi se je v tem letu potegovalo 290 godcev.
Organiziranih je bilo 11 predizborov in dve polfinalni prireditvi, na Ljubečni in v
Bodoncih.
Na zaključno prireditev se je uvrstilo 34 najuspešnejših, med njimi tudi Miha
Grmek Seražin.
Strokovna komisija, letos v nekoliko spremenjeni sestavi, ga. Tina Bohak, g. Zoran
Kolin, g. Zmago Štih in g. Janez Šabec je tekmovalce nagradila z 9 bronastimi, 13
srebrnimi in 12 zlatimi plaketami.
Zlato plaketo si je priigral tudi Miha.
Absolutni zmagovalec je postal Jani Pušnik.
Plaketo Avgusta Stanka je prejel Tomaž Boškin.
Občinstvo je za svojega zmagovalca izbralo Nejca Juharta.

1. Tekmovanje harmonikarjev za pokal Straže
Straža pri Novem Mestu, 13.8.2011

Občina Straža in Turistično društvo Straža sta pod pokroviteljstvom harmonike
ALPEN organizirala tekmovanje v igranju diatonične harmonike za pokal Straže.
Izmed članov našega društva sta se ga udeležila Erik Šavron in Miha Grmek
Seražin. Tekmovalci so se pomerili v treh starostnih kategorijah; do 15 let, do 26
let in nad 26 let. V kategorili do 26 let se je Erik Šavron uvrstil na odlično 2.
mesto.

Finale Pohorske cokle 2011
Rogla, 21.08.2011

V prijetnem okolju se je v soboto 21.08.2011 na Rogli odvijal finale Pohorske cokle
2011. V šestih predizborih in polfinalu se je v finale uvrstilo 46 odličnih
harmonikarjev iz cele Slovenije in med njimi tudi dva naša člana Miha Grmek
Seražin in Denis Rondič. Kljub temu, da tokrat domov nista odnesla nagrade sta
bila s svojim nastopom oba zadovoljna in razpoloženje je bilo res odlično. Absolutni
zmagovalec Pohorske cokle 2011 je postal Robert Weis iz Ljubnega ob Savinji.

Tekmovanje harmonikarjev za frajtonarja Doliča 2011
Dolič, 21.8.2011

Vročo nedeljo je v Doliču pri Mislinji potekalo že 6. tradicionalno tekmovanje
harmonikarjev za naj frajtonarja Doliča 2011.
Tekmovanje je potekalo v štirih starostnih kategorijah in sicer: do 10 let, od 10 do
14, od 14 do 19 in nad 19 let.
Tekmovanja sta se udeležila dva člana kraške harmonike
Blaž Drofenik, ki je prejel srebrno plaketo in
Erik Šavron, ki je prejel zlato plaketo.
Fantoma iskrene čestitke in še veliko uspehov!

Blaž in Erik z evropskim prvakom Klemenom Rošerjem

10. jubilejno tekmovanje za naj harmonikarja dolenjskih toplic
Dolenjske toplice, 7.8.2011

Prvo avgustovsko nedeljo je v Dolenjskih toplicah potekalo že
10. jubilejno tekmovanje za naj harmonikarja dolenjskih toplic.
Tekmovanja se je udeležilo 17 harmonikarjev iz vseh koncev Slovenije.

Tekmovalo se je v 3. kategorijah in sicer: Do 15 let, od 15 do 55 in nad 55 let.
Na tekmovanju se je predstavil naš član Erik Šavron, ki je dosegel odlično
1. mesto v kategoriji od 15 do 55 let in je bil po mnenju strokovne
komisije
najboljši med vsemi tekmovalci. Za uvod se je predstavil ansambel Biser,
ki je po tekmovanju poskrbel za vesel večer in dobro vzdušje.

Erik ob podelitvi nagrad

Zamostec 2011
Zamostec, 6.8.2011

V soboto je v Zamostcu pri Sodražici
potekalo že 19. tradicionalno tekmovanje
harmonikarjev pri Urški.
Na Tekmovanjau se je pomerilo 27
tekmovalcev. Iz društva kraška
harmonika se je tekmovanja
udeležil naš član Erik Šavron, ki je
dosegel 1. mesto v kategoriji od 18
do 50 let. Za naj harmonikarja
Urška so se potegovali štirje tekmovalci

in sicer: Erik Šavron, Mitja Bukovec,
Matija Markeljc in Blaž Brudar,
Avsenikova Na golici za konec

Erik ob podelitvi nagrad

ki je na koncu postal absolutni
zmagovalec. Za vzdušje je poskrbel tudi
ansambel Zakrajšek.

15. veliko tekmovanje harmonikarjev Velika Planina
Velika planina, 30.7.2011

V Soboto je na Veliki planini potekalo že 15. veliko tekmovanje harmonikarjev.
Tu se je zbralo kar 38 harmonikarjev, katerega se je udeležil tudi naš član Erik
Šavron, ki je dosegel odlično 1. mesto v kategoriji od 16 do 25 let. Seveda ni
manjkalo tudi glasbe, saj je za njo poskrbel ansambel Trio domačini.

Erik s prijateljema Matjažem Trobcem z leve in Maticem
Kakarjem z desne

Srečanje slovenskih harmonikarjev
Izola, 22.7.2011

Kulturno društvo harmonikarjev iz Izole
je organiziralo prvo srečanje slovenskih
harmonikarjev.
Iz našega društva so se vabilu odzvali g.
Vinko Marinšek, Erik Šavron in Miha
Grmek Seražin.
Na srečanju se je v vzpodbudnem in
razigranem vzdušju predstavilo nekaj
več kot 30 harmonikarjev, vsak s svojo
pesmijo.
Avsenikova "Golica" za uvod

Erik in Miha s prijateljem Mitjo Bukovcem

Za zaključek pa so fantje združili moči,
skupaj odigrali nekaj viž in prisotne
povabili na ples.
Ob tej priložnosti se Kulturnemu društvu
harmonikarjev Izola zahvaljujemo za
organizacijo sproščenega druženja in
izkazano gostoljubje.

Tekmovanji Predgrad in Boršt 2011
Predgrad, Boršt 16.7.2011

Erik Šavron je na tekmovanju v Predgradu dosegel 1. mesto v svoji skupini.
Isti dan je dosegel 1. mesto na tekmovanju harmonikarjev v Borštu na
dolenjskem 16.7.2011

Iskrene čestitke!

XV. ZAMEJSKI FESTIVAL ZA GODCE DIATONIČNE HARMONIKE "DIATON 2011"
Jamlje, 10.7.2011

V nedeljo 10.julija 2011 se je odvijal že XV. festival igranja diatonične
harmonike "DIATON 2011" v organizaciji šprtno-kulturnega društva Kremenjak.

Udeležili so se ga naši fantje Timotej, Blaž, Jaka in Erik.
Pod budnim očesom komisije, ki so jo sestavljali: Aleksij Jercog (glasbeni urednik
radia Trst), glasbenik Fabio Zentellini in Luigino Sqvalizza (harmonikar in član
društva Amici della Fisarmonica iz FJK) so si naši člani priigrali visoke urvstitve.

Timotej Mikuž - 1. mesto v kategoriji do 10 let
Blaž Drofenik - 2.mesto v kategoriji do 13. let

Na sliki Jaka Fidel, Blaž Drofenik in Timotej

Mikuž s člani komisije

Jaka Fidel - 1. mesto v kategoriji do 18 let

Naslov Absolutnega zmagovalca pokala Alpe-Adria Diaton 2011 je osvojil Jaka
Fidel.

Fantom iskrene čestitke!

Prispevek iz Postojne
Postojna, 3. julij 2011

V nedeljo, 3. julija 2011 je v Postojni ob Postojnski jami potekal tradicionalni,
tokrat že 20. furmanski praznik. Tudi letos so dopoldanski program popestrili zvoki
diatonične harmonike tekmovalcev, ki so se udeležili tekmovanja za Pokal
Postojnske jame in predizbora za Zlato harmoniko Ljubečne 2011. Po mnenju
komisije je prvo mesto pripadalo našemu članu Anžetu Počkarju. Anže se je uvrstil
tudi v polfinale Zlate harmonike Ljubečne.

Prispevek iz Nemčije
Bernau am Chimsee, 25. julij 2011

V soboto, 25. junija 2011 je v okviru
tradicionalnega festivala Oberkrainer v Bernam am
Chiemsee v Nemčiji, potekalo prvo Roland
Oberkrainer tekmovanje. Na prijazno povabilo
podjetja ROLAND Elektronische Musikinstrumente
se je odzval tudi član našega društva Anže Počkar.
Tekmovalci so tekmovali s harmonikami
organizatorja. Razvrščeni so bili v dve disciplini
(diatonična, klavirska harmonika) in v okviru
vsake discipline v dve kategoriji: mladi do 17 let in
starejši nad 17 let. Anže je osvojil naslov Skupni
zmagovalec kategorije mladih obeh disciplin.
Sledite povezavi za prispevek o dogodku
http://www.tastenwelt.de
/singlenews.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=26654&
tx_ttnews[backPid]=3417&
cHash=cb4be9a71aück

EVROPSKO PRVENSTVO 2011
Attimis, 3. julij 2011

Za nami je Evropsko prvenstvo v igranju
na diatonično harmoniko 2011, ki ga že
vrsto let uspešno organizira Pro Loco
"Alta Val Malina" Attimis (Udine, Italija).
Na tradicionalnem prireditvenem
prostoru se je tudi letos zbrala množica
harmonikarjev, da bi pokazala svoje
spretnosti in znanje. Številno občinstvo
je bilo navdušeno tudi nad igranjem
fantov iz našega društva: Erikom
Šavronom, Denisem Rondičem,
Blažem Drofenikom, Mihom
Grmekom Seražinom in Timotejem
Mikužem.
Tekmovanje je potekalo v štirih
starostnih kategorijah:
A - do vključno 10. leta starosti
B - od 11. do vključno 14. leta starosti
C - od 15. do vključno 18. leta starosti
D - od 19. leta dalje
Finalisti društva Kraška harmonika

Po presoji pet članske komisije so Blaž,
Timotej in Miha nastopili v
popoldanskem, finalnem delu
tekmovanja.
Priigrali so si naslednje rezultate:
Timotej Mikuž - 1. mesto v "A"

Miha z Blažem Brudarjem

kategoriji
Miha Grmek Seražin - 3. mesto v
"B" kategoriji
Absolutni evropski prvak za leto
2011 je postal Blaž Brudar.

Predtekmovanje za ZH Ljubečna in pokal Babne gore
Babna gora, 02.07.2011

V soboto popoldne je potekalo že tradicionalno XVIII. prvenstvo harmonikarjev za pokal Babne gore ter predizbor za ZH
Ljubečna.
Nastopa sta se udležila člana Erik Šavron ter Timotej Mikuž. Harmonikarje sta ocenjevala g. Zoran Kolin in g. Tomaž Guček.
Oba sta dosegla lepe rezultate: Erik Šavron 1.mesto (v skupini), Timotej Mikuž 4.mesto (v skupini do 14), oba pa sta se
uvrstila v polfinale ZH Ljubečna.

Predtekmovanje za ZHL na Studencu 2011
Studenec, 18.6.2011

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica, je potekalo že tradicionalno srečanje
harmonikarjev na Dolenjskem.
Nastope harmonikarjev je ocenjeval strokovni sodelavec ZH Ljubečne g. Zoran Kolin.
Nastopil je tudi član našega društva Miha Grmek Seražin in se po presoji ocenjevalca uvrstil v polfinale tekmovanja za ZH
Ljubečne.

Miha so številni poslušalci s svojim glasovanjem nagradili še s pokalom občinstva za leto 2011.

Praznik artičok Strunjan 2011
Strunjan, 29.05.2011

Turistično društvo Solinar in Talaso
Strunjan sta tudi letos organizirala
praznik artičok, ki je potekal 28.05 in
29.05.2011 na parkirišču pred Krkinim
centrom Talaso.
Organizatorji si tudi tokrat povabili člane
našega društva, da z zvoki harmonike
popestrijo nedeljsko dogajanje pod
šotorom. Vabilu so se odzvali Miha
Grmek Seražin, Blaž Drofenik, Jaka
Fidel, Timotej Mikuž in Denis Rondič.
Fantje so lep del tega sončnega
pomladnega dneva
zabaval obiskovalce, ki so se udeležili
prireditve. Jaka je tokrat zamenjal
harmoniko z bobni in ob tem silno
užival, Denis je dodal še vokal in fantje
so se pri tem tudi sami zelo zabavali.
Pohvalit moramo tudi organizatorje in
povezovalko prireditve Zoro Muženič, ki
vedno lepo poskrbijo tako za naše fante,
kot tudi za njihove starše, ki jih pridno
spremljajo.

UTRINKI KONCERTA HARMONIKARJEV PRI AVSENIKU - 19. MAJA 2011
Begunje, 19.5.2011

V četrtek zvečer je pod Avsenikovo marelo potekal koncert nagrajencev
Avsenikovega mednarodnega tekmovanja harmonikarjev, torej vseh, ki so v
preteklih petih letih na tem tekmovanju zasedli najvišja mesta v razpisanih
disciplinah, v katerih se je tekmovalo na klavirski, diatonični in kromatični
harmoniki ter v zadnjem letu tudi v komorni skupini.
Na koncertnem odru se je predstavilo:

Avsenik-sklepna Golica

- 13 harmonikarjev solistov s spremljavo basista Anžeta Pipana in kitarista Renata
Verliča, in ti so bili od najmlajših naprej: Blaž Jamnikar Pukl iz Slovenj Gradca,
Anja Koračin iz Gorenje Vasi, Klemen Sodec iz Maribora, Anže Počkar iz vasi
Razguri pri Sežani, Matija Veninšek iz Rečice ob Savinji, Tomaž Pustotnik iz
Krašnje pri Lukovici, Blaž Brudar iz Vinje vasi pri Novem mestu, Dejan Arcet iz
Zgornjih Partinj pri Jurovskem dolu, Aljaž Sedovnik iz Vinske gore pri Velenju,
Marko Manin iz Doline pri Trstu, Tanja Lukman iz Zaboršta pri Lukovici, Stane
Makovec iz Kamnika pod Krimom in Andrej Plut iz Semiča,
- 5 harmonikarjev, ki imajo danes že svoje ansamble: svetovni prvak v igranju na
diatonično harmoniko za l. 2010, Martin Težak iz Slamne vasi pri Metliki z
Ansamblom Martini, Robi Novak iz Paridola (Gorice pri Slivnici) z Mladimi
korenjaki, Matic Hribar iz Volčjega potoka z Veselimi Podgorci, Matic Štavar iz
Gradišča pri Materiji z Navihanimi lisjaki, Tilen Selič iz Latkove vasi pri Preboldu s
kvintetom Razgled in Zvonko Krumpačnik iz Ljubnega ob Savinji z Vesela družbo,
- ter 3 komorne skupine: Kvartet harmonik Glasbene šole Tržič, Klub
harmonikarjev Stopar, Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem Mengeš.
Sklepna melodija koncerta, ki je napolnila oder in plesni del z vsemi nastopajočimi,
je bila Avsenikova »Na Golici«. Za ples je poskrbela folklorna skupina KUD Jaka
Rabič Dovje - Mojstrana. Program pa je povezoval vedno odlično razpoloženi
Klemen Košir.

8.tekmovanje na diatonični harmoniki "Frajtonar Prlekije 2011"
Miklavž pri Ormožu, 21.maj 2011

Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri
Ormožu je organiziralo že osmo
tekmovanje za Frajtonarja Prlekije za
leto 2011.
V hudi konkurenci so se predstavili tudi
člani našega društva Denis Rondič, Anže
Počkar in Miha Grmek Seražin.
Naslov absolutnega zmagovalca in hkrati
naziv "Frajtonar Prlekije 2011" je z
odličnim igranjem osvojil Sandi Zajc
Podoknica Nedeljskega Dnevnika v Avberju
Avber, 20. maj 2011

V petek 20.05.2011 je v kraški vasici
Avber, na kmetiji Orel, potekalo
tradicionalno vasovanje s podokničarjem
Francom Pestotnikom v okviru
Nedeljskega Dnevnika. Program so s
svojim igranjem popestrili tudi člani
društva Kraška harmonika: Denis
Rondič, Jaka Fidel, Blaž Drofenik in
predsednik društva Ludvik Žiberna.

Člani društva Denis, Jaka, Blaž in Ludvik s
skupino Skala

Fantje v akciji

Zlata Žabica 2011
Blatna Brezovica, 14.5.2011

V soboto 14.05.2011 je v Blatni Brezovici pri Vrhniki potekalo 4. tekmovanje
harmonikarjev za pokal Zlate Žabice. Tekmovanja v kategorijah do 12 in do 18 let
so se udeležili tudi trije člani Kraške harmonike in sicer Erik Šavron, Jaka Fidel in
Blaž Drofenik. Jaka je v starejši kategoriji dosegel odlično 3. mesto (zmagovalec
je bil Matic Markeljc), Blaž pa v mlajši 2. mesto (zmagovalec Gašper Cestnik).

Čestitamo vsem trem za udeležbo.
Absolutna zmagovalca sta postala Tomaž Boškin in Rok Zupančič.

Na sliki Jaka Fidel in Blaž Drofenik

7. mednarodno srečanje harmonikarjev BELTINCI 2011
Beltinci, 13. - 15. maj 2011

GŠ Beltinci in Društvo harmonikarjev Murska Sobota sta konec tedna organizirala
že sedmo tekmovanje harmonikarjev.
Tekmovanja sta se udeležila Anže Počkar in Miha Grmek Seražin.
Z zbranimi več kot 95 točkami sta oba prejela 1. nagrado in 2. mesto, vsak v svoji
kategoriji.

10. tekmovanje harmonikarjev za pokal Rutar 2011
Podnanos, 7.5.2011

Le redko imamo priložnost, da lahko občudujemo toliko "Rutarc" na enem mestu.
Ta se nam je ponudila vsem, ki smo se konec preteklega tedna zbrali v
Podnanosu. V sklopu Šembijske pomladi je potekalo jubilejno, že 10. tekmovanje
harmonikarjev za pokal Rutar.
Za presenečenje ob jubileju je družina Rutar poskrbela s predstavitvijo novih
modelov harmonik, ki so kar klicale po dobri domači glasbi.
"Rutarce" so v konkurenci 54 harmonikarjev raztegnili tudi: Jože Škrlj, Erik
Šavron, Jaka Fidel, Simon Štokelj, Anže Počkar in Miha Grmek Seražin.

Komisija jim je podelila naslednje nagrade:
Jože Škrlj - 1. mesto v IV. kat.
Miha Grmek Seražin - 2. mesto v I. kat.
Erik Šavron - 3. mesto v III. kat.

Absolutna zmagovalca sta postala Tomaž Boškin in Rok Zupančič.

Na sliki naš član Miha Grmek-Seražin in Gašper
Cestnik iz Trbovelj s priznanji

10. tekmovanje za pokal Škocjana
Škocjan na Dolenjskem, 16.april 2011

V prijazni vasici Škocjan na Dolenjskem, je turistično društvo Bučka, letos že
desetič za povrstjo organiziralo tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za
pokal Škocjana. Tekmovalo je 53 odličnih harmonikark in harmonikarjev, v petih
starostnih kategorijah. Primorske barve so zastopali: Erik Šavron, Iris Saksida,
Simon Štokelj, Blaž Drofenik, Anže Počkar, Miha Grmek Seražin in Timotej Mikuž,
vsi člani društva Kraška harmonika.
Dosegli so sledeče rezultate:
Erik Šavron - 1. mesto v IV. kat.
Iris Saksida - 3. mesto v IV. kat.
Anže Počkar - 1. mesto v II. kat.
Miha Grmek Seražin - 1. mesto v I. kat.
Timotej Mikuž - 2. mesto v I. kat.
Absolutni zmagovalec je postal Dolenjec Mitja Bukovec.
Drugo mesto je pripadlo Mihu Grmeku Seražinu, tretje mesto pa Anžetu Počkarju.
Absolutni zmagovalci tekmovanja: Mitja, Miha in Anže

Člani društva (žal so nam nekateri zbežali)

5. Tekmovanje za pokal zgornje Savinjske doline
Mozirje, 3.april 2011

Prvič letos, je bil eden od treh predizborov za uvrstitev v finale 5. tekmovanja za
pokal zg. Savinjske doline, organiziran tudi na Primorskem, v Avberju.
V finale so se uvrstili naslednji člani društva: Blaž Drofenik, Anže Počkar, Timotej
Mikuž in Miha Grmek Seražin.

Finalno tekmovanje je bilo v nedeljo, 3.4.2011 v Mozirju. Tudi tokrat so naši
fantje dosegli lepe rezultate.
Blaž in Timotej sta si priigrala srebrni, Anže in Miha pa zlati plaketi.
Miha je poleg plakete prejel še pokal za osvojeno 1. mesto v kategoriji do 12 let.

5.mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
Begunje na Gorenjskem, 22. in 23.01.2011
Zlati časi za Kraško harmoniko

Za nami je že 5. mednarodno tekovanje
harmonikarjev za nagrado Avsenik.
Rekordno število tekmovalcev - 113 je
tokrat prišlo v Begunje in se - v disciplini
klavirska ter kromatična in v disciplini
diatonična harmonika - pomerilo med
seboj.
Naše društvo je zastopalo kar sedem
članov: Rok Tavčar, Erik Šavron,
Denis Rondič, Jaka Fidel, Anže
Počkar, Miha Grmek Seražin in
Timotej Mikuž.

Sobotna slika

Sami zlati fantje. Vsi so za svoje
nastope prejeli več kot 90 točk. Anže je
ponovno, tako kot lani, v skupni
uvrstitvi v disciplini diatonična
harmonika, prejel nagrado za osvojeno
2. mesto.
Več o dogajanju na strani:
http://www.avsenik.com
V nedeljo sta se fotografu izmuznila Jaka in Erik.
/pcc.asp#xpath=
Na sliki ob Denisu prijatelj Domen Barbiš.
/novice#xpathid=#lang=slo

