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PRAVILA
O AVDICIJI ZA SOLISTIENE NASTOPE sTUOEII OV Z ORKESTRI
IN O AVDICIJAH ZA SOLISTIENE NASTOPE
DENTOV V

PROGRAMSKIH ORKESTRSKIH IN ZBOROVS IH PROJEKTIH
UNIVERZE V UUBUANI AKADEMIJE
GLASBO
1. alen

(splo5no)

v povezavi z avdicijo za solistiane nastope
povezavi z avdicijami za programske projekte Univerze v

Ta pravila urejajo podrobnosti

avdicija) in

v

z

rkestri (v nadaljn.lem besedilu:
bljani Akademije za glasbo (v

nadaljnjem besedilu: UL AG).

2. alen

(namen avdicije)
Namen avdicije je izbrati najboljSe in najbolj nadarjene Studente pevskega in nstrumentalnih oddelkov UL AG
ter jim ponuditi moinost javne predstavitve, afirmacije in vrednotenja nji
h umetniskih doseikov v iirsem
glasbenem in kulturnem prostoru. Na vsakoletni avdicijl ob zaietku studij
leta strokovna komisija izbere
najboljse instrumentaliste in pevce, ki jim nato v tekoai koncertni sezoni om
ti nastop z orkestrom, in sicer
znotraj Koncertnega abonmaja UL AG ali na drugih javnih prireditvah v svoji o
ntzacur.
UL AG lahko med

studijskim letom izvede avdicije za programske projekte, ki

v njenem interesu.

3. Elen

(pravica do solistianega nastopa z orkestrom
Kot solisti z orkestri znotraj Koncertnega abonmaja ali na drugih javnih priredilvah,

kijih organizira UL AG, lahko
nastopi.io le kandidati, ki so bili izbrani na avdiciji. Dirigenti, umetniski vodje dli mentorji posameznih orkestrov
sami ne morejo izbirati solistov.

4. alen
(pravica do prijave)

penjskih programov pevske in
Na avdicijo se lahko prijavijo redni in izredni 5tudenti prvo' in dru
letu nimajo statusa studenta,
instrumentalnih smeri ter sakralne glasbe. osebe, ki v tekoaem Studijske
arodni 5tudijski izmenjavi, se na
uveliavljajo dodatno leto oziroma absolventski stai ali pa so na celoletni m
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avdicijo ne morejo prijaviti. Za aktualne Studente magistrskega Studija ta alen zpane veljati z akademskim letom
20781L9.

5.

tlen

(omejitve stevila nastopov

z

orkestri)

studenti lahko med trajanjem celotnega studija (na prvi in drugi stopnji sku paj) najvea trikrat solistiano in
enkrat v komorni skupini nastopijo z orkestrom. Vsi, ki so to moinost ie izkoriJt ili, se na avdicijo ne morejo vei
prijaviti.

6.

ilen

(program)
tnstrumentalistise lahko na avdicijo prijavijo izkljuano z enim solistiinim konceftom in najvea z enim koncertom
za dva instrumenta ali vei. Pevci se lahko prijavijo s programom, ki obsega solistiina dela, ansamble ali razliine
kombinacije teh.

(ponorn" pltjil,lnirt"e. a"r")
Kandidat, ki z doloienim koncertom ali programom na avdiciji ni bil uspesen, istega dela ne more vet prUaviti
na poznejie avdicije.

8. ilen
(igranje na pamet)
Vsi kandidati (z izjemo orglavcev in aembalistov) morajo svoj program izvajat na pamet, in to tako na avdiciji
kot tudi pozneje na koncertih. To ne velja za koncerte za dva instrumenta al vea ter za sodobnejia glasbena
dela (kijih ni mogote memorirati).

9. alen
(pri.iava na avdicijo)

Kandidati se na avdicijo prijavijo z obrazcem Prijovo zo solis ene nostope z orkestrom. Obrazec mora biti
izpolnjen natanano in aitljivo ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, pbdpisati pa ga mora kandidatov
mentor, ki s svojim podpisom kandidatu dovoljuje pri.iavo.
Kandidati morajo ob prijavi predloiiti krajli iivljenjepis v slovenskem jezi(u, ki obsega dosedanje Solanje,
izpopolnjevanja na seminarjih, nagrade na domaaih in mednarodnih tekmovanjih ter morebitne druge nagrade,
koncerte, nastope, snemanja, sodelovanja v orkestrih idr.
Kandidati izpolnjeno in podpisano prijavo oddajo v vlo:isiu, iivljenjepis pa l,/ elektronski obliki kot priponko
poiljejo na naslov prireditve@ag.uni-lj.si, oboje do roka, ki je naveden rla vsakoletnem razpisu avdicije.
Nepopolne in prepozno oddane prijave se zavriejo.

10. alen

(razpored nastopov na avdiciji)
Prodekan za umetniSko dejavnost glede na stevilo prijav pripravi razpored nastopov na avdiciji (po abecednem
vrstnem redu glede na izirebano zaaetno irko), ki ga na oglasni deski in spleini strani objavi najpozneje tri dni
pred zaietkom avdicije.
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11.

ilen

(potek avdicije)
Prijavljeni solist (duo, skupina) na avdiciji izvaja pribliino 15 minut programa, ki ga izbere strokovna komisija
Vsi instrumentalisti in pevci izvajajo solistiani del ob klavirski spremljavi.
Kandidati morajo komisiji predloiiti notno gradivo (klavirski izvledek ali partitur o ) v treh izvodih.
Komisija lahko po svoji preso.ii kandidata tudi predfasno prekine.

12. elen

(komisija)
Kandidate na avdiciji ocenjuje najmanj petalanska strokovna komisija, ki jo i menuje prodekan za umetnisko
dejavnost. alani komisije so profesorji oddelkov za dirigiranje, petje, instrunl ente s tipkami, Sodala in druge
instrumente s strunami, pihala, trobila in tolkala, staro ter sakralno glasbo
L AG lahko kot zunanje alane k
sodelovanju povabi tudi druge ugledne glasbenike.

I

13- dlen

(ocen.ievanje)

Clani komisije vsakega posameznega kandidata ocenjujejo individualno in

feodvisno od drugih Elanov. Pri
ocenjevanju upostevajo naslednja merila: tehniino oziroma profesionalno raven izvedbe, muzikalno
prepridljivost, kandidatovo lastno ustvarjalnost ter splosen umetniski vtis. Komisija po koncu glasovanja na
skupnem sestanku sesteje toake ter kandidate razvrsti glede na Stevilo dofeienih toik. Vsakoletno Stevilo
izbranih solistov je odvisno od Stevila razpoloil.jivih mest na koncertih.

14.

ilen

(pritoibe na odloaitve komisije)
Odlotitve komisije so dokondne in prito:be nanje niso moine

15.

ilen

(uvrstitev izbranih solistov na koncerte)
Prodekan za umetnisko dejavnost v sodelovanju s ilani komisije, skrbniki fn mentorji orkestrov UL AG ter
vodstvi poklicnih orkestrov izbrane soliste smiselno uvrsti v sporede posame[nih koncertov. Konine rezultate
avdicije objavi na spletni strani in oglasni deski, ko za izbrane sporede pridobiloglasje vseh orkestrov.

16.

ilen

(avdicija za programske projekte UL AG)
UL AG med Studijskim

letom izvaja tudi projekte z vnaprej doloienim progfamom, v katerih nastopaio tudi

solisti. Avdicije za te projekte se izvajajo neodvisno od avdicije za solistitne naltope z orkestri in so obvezne.
O programu, ki je predviden za avdicijski nastop, morajo biti Studenti obveSieni praviloma 60 dni pred
predvidenim razpisanim datumom avdicije za posamezen projekt.
Glede pravlce do prijave velja 4. dlen pravilnika.
Za izvedbo avdicii se smiselno uporabljaio 8., 7O., L7., 72.,13. in 14. alen pravilnika.
Omejitev ltevila nastopov z orkestri iz 5. alena pravilnika ne velja za nastope dri programskih projektih UL AG.

17. alen
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(konana doloaba)
Kandidat z oddano lastnoroano podpisano prijavo potrjuje, da je seznanjen s

pravili in da sprejema njihove

doloibe.

18. tlen

(veljavnost)
Ta pravila je sprejel senat UL AG na 44. redni seji 24. maja 2017, veljajo pa do

pravila, sprejeta na 16. seji senata leta 2015.

L.iubljana, 24. maj 2017
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