
  
razpisuje 

 

JAVNOJAVNOJAVNOJAVNO    AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE     
Z ORKESTRI V KONCERTNI SEZONI Z ORKESTRI V KONCERTNI SEZONI Z ORKESTRI V KONCERTNI SEZONI Z ORKESTRI V KONCERTNI SEZONI 2012201220122012    

 

Avdicija za koncertno sezono 2012 bo po sklepu senata Akademije za glasbo z dne 21. 10. 2011 prvič 
organizirana v obliki javnega dvoetapnega tekmovanja, ki bo odprt0 za občinstvo.  
 

1. PRVA ETAPAPRVA ETAPAPRVA ETAPAPRVA ETAPA bo potekala v okviru posameznih oddelkovokviru posameznih oddelkovokviru posameznih oddelkovokviru posameznih oddelkov pred najmanj petčlanskimi 
oddelčnimi strokovnimi komisijami v dneh od 3. od 3. od 3. od 3. do 8do 8do 8do 8. novembra. novembra. novembra. novembra 2011. Dvorane, datume in 
razporede nastopov ter sestave komisij določijo in objavijo predstojniki oddelkov.   
 

2. DRUGA DRUGA DRUGA DRUGA ––––    FINALNA ETAPAFINALNA ETAPAFINALNA ETAPAFINALNA ETAPA bo v petek, 11.v petek, 11.v petek, 11.v petek, 11. in po potrebi še v soboto, v soboto, v soboto, v soboto, 12. novembra 201112. novembra 201112. novembra 201112. novembra 2011 v 
dvorani Univerze. Nastopili bodo najboljši kandidati, izbrani v prvi etapi na posameznih 
oddelkih. Strokovna komisija bo sestavljena iz profesorjev vseh sodelujočih oddelkov 
(oddelki za petje, za instrumente s tipkami, za godala in druge instrumente s strunami ter 
za pihala, trobila in tolkala). Kandidati, ki bodo v finalu poleg tehnične in spominske 
zanesljivosti najbolj prepričali še z muzikalnostjo in osebnim umetniškim vtisom, bodo 
izbrani za nastope z orkestri v sezoni 2012.  
    

3. Razpored nastopov v finalni etapi bo objavljen v sredo, 9. novembra na oglasni deski in 
spletni strani AG. Zaradi tekočega poteka in morebitnih izostankov naj bodo kandidati 
pripravljeni vsaj pol ure pred svojim terminom. V stavbi Univerze na razpolago soba za 
vadbo z električnim klavirjem. 
    

4. Rezultati finala bodo objavljeni v ponedeljek, 14. novembra na oglasni deski in spletni 
strani.  

 
5. Za avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI (najdete 

jih tudi na spletni strani Akademije za glasbo), ki so sestavni del tega razpisa in urejajo vse 
podrobnosti, zato prosimo, če si jih natančno preberete!  
    

6.6.6.6. Pisni del prijavePisni del prijavePisni del prijavePisni del prijave (natančno izpolnjeni obrazec »Prijava za solistični nastop z orkestrom«), 
ki ga dobite pri hišniku ali na spletni strani AG in ga mora podpisati mentor, oddajte v oddajte v oddajte v oddajte v 
referatu za prireditvereferatu za prireditvereferatu za prireditvereferatu za prireditve, življenjepis pa pošljite po elektronski pošti kot priponko v kot priponko v kot priponko v kot priponko v 
programu WORDprogramu WORDprogramu WORDprogramu WORD na naslov: prireditve@ag.uni-lj.si, oboje najkasnoboje najkasnoboje najkasnoboje najkasneje do petkaeje do petkaeje do petkaeje do petka, , , , 22228. 8. 8. 8. 
oktobraoktobraoktobraoktobra    2011201120112011    do 14do 14do 14do 14. ure. . ure. . ure. . ure.     
    

7. Prijav, ki bodo nepopolne, brez življenjepisa v elektronski obliki, oddane prepozno ali ne 
bodo v skladu z PRAVILI O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI, ne bomo 
upoštevali. 

 

Ljubljana, 11. oktober 2011 
 

prodekan za umetniško dejavnost                                                                                                
red. prof. Hinko Haas, l.r.  


