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NATEČAJ ZA SKLADATELJE1 »TRADICIJA MLADOSTI«
Pred Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo v sezoni 2021/2022 stopila nova dirigentka,
prav letos pa zbor obeležuje tudi 95. obletnico svojega delovanja. Prihod nove dirigentke in praznovanje
tega jubileja predstavljata edinstveno priložnost za združitev "tradicije" in "mladosti". Ob tej priložnosti APZ
Tone Tomšič UL razpisuje natečaj za skladatelje z naslovom "Tradicija mladosti" za skladbe, ki bodo nastale
na podlagi slovenske poezije s tematiko mladosti. Tričlanska komisija bo izbrala tri zmagovalne skladbe, ki
bodo izvedene do konca leta 2021 in izdane.
Namen natečaja je spodbuditi tako mlade kot že bolj uveljavljene skladatelje k ustvarjanju, ki mu sicer
trenutni čas ni naklonjen, hkrati pa s tremi skladbami izraziti posebno dobrodošlico novi dirigentki zbora.
RAZPIS
❖ APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod pokroviteljstvom Javnega slada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti razpisuje natečaj z naslovom Tradicija mladosti za zborovsko skladbo.
❖ Natečaj je namenjen vsem slovenskim skladateljem in tujim skladateljem, delujočim v Sloveniji. Vsak
udeleženec lahko sodeluje z eno ali več skladbami. Vse prijavljene skladbe morajo biti še neobjavljene in
neizvedene.
PRAVILA SODELOVANJA
❖ Skladba mora biti napisana za mešani zbor a-cappella, ki se deli na največ 8 glasov. Skladba naj traja največ
šest minut.
❖ Skladba naj nastane na podlagi slovenske poezije s tematiko mladosti.
❖ Prijavljene skladbe bo ocenjevala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo Sebastjan Vrhovnik, Damijan Močnik
in Rahela Durič. Ocenjevalna komisija ima pravico, da ne podeli (vseh) nagrad. Vse odločitve komisije so
dokončne in nepreklicne.
NAGRADE
Komisija bo izmed prispelih skladb izbrala tri, ki bodo nagrajene v sledečem vrstnem redu:
1. nagrada: 500,00 €
2. nagrada: 300,00 €
3. nagrada: 200,00 €
Zmagovalne skladbe bo APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani izvedel predvidoma v decembru 2021.
Vsa prijavljena dela morajo biti oddana do 22. septembra 2021 (velja poštni žig) ter s potrebno
dokumentacijo v štirih izvodih poslana na naslov:
APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
s pripisom »NATEČAJ TRADICIJA MLADOSTI«
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Generično zapisani izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni nezaznamovano in nevtralno« in veljajo za oba spola oziroma za vse spole.
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Partiture naj bodo nepodpisane in vsaka naj ima svoje geslo. To naj bo izpisano na zunanjo stran priložene
ovojnice, ki naj poleg skladbe vsebuje jasno vidno označene »PODATKE O AVTORJU«: ime in priimek, datum
rojstva, točen naslov, telefonsko številko, elektronski naslov ter sledečo podpisano izjavo:
»Spodaj podpisani/a izjavljam, da je skladba še neizvedena in neobjavljena. Zavezujem se, da je ne bom
predstavil/a na drugih tekmovanjih (do 31. 1. 2021) ali založnikom (revijam) za objavo, če bo med
nagrajenimi in priporočenimi.«
Kršenje te izjave lahko privede do izključitve iz natečaja in do obveznega povračila morebitnega odkupa
skladbe.
Rezultati bodo znani najkasneje do 12. oktobra 2021 in bodo objavljeni na spletni strani:
http://www.apz-tt.si. Skladatelji izbranih skladb bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.
APZ Tone Tomšič si pridržuje vse pravice za objavo, izdajo in snemanje nagrajenih in priporočenih skladb,
te pa bodo ostale last APZ Tone Tomšič z izjemo moralnih avtorskih pravic. Partiture ostanejo v arhivu APZ
Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Sodelujoči na natečaju so brez izjeme dolžni sprejeti določila tega razpisa.
Organizator si pridržuje pravico, da iz tehničnih, organizacijskih ali umetniških razlogov spremeni ta pravila.
O tem bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.
Morebitna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov predsednik@apz-tt.si ali na tel. št.: 040 624 387.

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Urška Fajdiga, predsednica
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