
 
1. mednarodni mladinski zborovski festival 

‘’AEGIS CARMINIS’’, Koper 2019 

 

NATEČAJ ZA NOVE ZBOROVSKE SKLADBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

NASLOV NATEČAJA 
Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP), AEGIS CARMEN 

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija 
tel: +(386) 40 900 012 (mobilni), fax: +(386) 5 662 62 25 

elektronski naslov: info@aegiscarmen.si 
spletna stran: www.aegiscarmen.si 

 
 
 

ORGANIZATOR FESTIVALA: 
Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP): 

Organizacijski in umetniški odbor tekmovanja 
 
 
 

PODPORNIKI FESTIVALA: 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP), Univerza na Primorskem (UP), Tarsia consort,  

Mestna občina Koper (MOK), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD RS), Slovenska filharmonija, 
Akademija za glasbo v Ljubljani, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana (KGBL), Glasbena šola Koper. 
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Ambrož Čopi,  
umetniški vodja festivala 
 

Spoštovani skladatelji! 

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na 

Primorskem (ŠOUP), vse od ustanovitve sledi pomembni viziji soustvarjanja kulturnega prostora na Slovenski obali in širše. 

Koper, najstarejše slovensko mesto, se ponaša z bogato kulturno dediščino. Na stičišču različnih kultur in narodov ima 

pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske glasbene zapuščine in spodbujanju k nastanku novih dosežkov.  

APZ UP se je v zadnjem desetletju izkazal kot organizator koncertov vokalne in instrumentalne glasbe in s tem pomembno 

sooblikoval koncertno ponudbo v regiji.  Novost v ponudbi APZ UP je organizacija 1. mednarodnega mladinskega festivala 

‘’Aegis carminis’’ (Ščit pesmi), Koper 2019, v okviru katerega zbor razpisuje tudi natečaj za nove zborovske skladbe. Na 

tem izjemnem mednarodnem dogodku bomo v soboto, 16. 3. 2019, na zaključnem koncertu podelili tudi nagrade natečaja.  

Obenem Vas vabim, da si rezervirate čas in se udeležite dogodkov v okviru festivala:  
- 1. mednarodno tekmovanje za zborovske dirigente ‘’Aegis Carminis’’ (14.–15. 3. 2019),  

- 1. mednarodno tekmovanje pevskih zborov ‘’Aegis carminis’’ (16. 3. 2019).  

- v nedeljo, 18. 3. 2019, pa pripravljamo tudi srečanje skladateljev z dirigenti in zbori, različne možnosti delavnic in 

predstavitev. 

 

NAMEN NATEČAJA: 

 
Razveseljivo je dejstvo, da je v Sloveniji zaznati ponovno zanimanje za petje v mladinskih zborih. Razen redkih se žal v teh 

letih nekateri zbori težko spoprimejo s težjo literaturo. Opažamo, da dirigente pomanjkanje tovrstne literature vodi v 

iskanje skladb pri tujih skladateljih. Natečaj je tokrat usmerjen v iskanje primerne literature, ki bi bila dosegljiva ne le 

vrhunskim zasedbam, temveč tudi tistim, ki si želijo novega, pa ne posegajo po najvišjih izvedbenih standardih. Izziv za 

skladatelje bo tako z enostavnejšimi sredstvi narediti svežo, prepričljivo in hkrati kvalitetno zborovsko skladbo. 

 

RAZPIS NATEČAJA: 

 

KATEGORIJA A / pomutacijski zbori 

Možnosti: 
- dekliški pevski zbori SSA, SAA, SSAA 
- mešani mladinski pevski zbori SAB, SATB 
- mešani zbori SATB – div 

 
 

KATEGORIJA B / predmutacijski zbori 

 Možnosti: 
- mladinski pevski zbori SA, SAA ali SSA s spremljavo klavirja 
- mladinski pevski zbori SA, SAA ali SSA brez spremljave 
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ŽIRIJA: 

 
Člani žirije bodo ugledni slovenski skladatelji in zborovodje. Za nagrade in posebna priznanja ter kasnejšo izvedbo in natis 
lahko priporoči žirija poljubno število skladb. 
 
KRITERIJI OCENJEVANJA: 
- povezanost glasbe z besedilom 
- izbira, aktualnost in primernost teksta za posamezne zasedbe 
- pevski obsegi in vodenje glasov 
- umetniški vtis 
 

NAGRADE IN PRIZNANJA: 

 
DENARNE NAGRADE 
 

KATEGORIJA A - pomutacijski zbori 

1. NAGRADA  700,00 € in naročilo nove skladbe za izvedbo v letu 2020 
2. NAGRADA  550,00 € 
3. NAGRADA  400,00 € 
 

KATEGORIJA B - predmutacijski zbori 

1. NAGRADA  500,00 € 
2. NAGRADA  400,00 € 
3. NAGRADA  300,00 € 
 
V kolikor kvaliteta skladb ne dosega standardov prve nagrade, se lahko žirija odloči, da 1. nagrade ali ostalih dveh ne 
podeli. V primeru, da dve skladbi prejmeta enako število točk, se denarna nagrada in naslednja v enakih deležih razdelita. 
 
POSEBNE NAGRADE 
- posebna nagrada za perspektivnega mladega skladatelja, ki je rojen po letu 1994 (do 25 let) v vrednosti 150,00 €. 
 
Žirija lahko podeli še druga posebna priznanja. 
 
 

IZVEDBE SKLADB: 

 
Nagrajene in priporočene skladbe  
 
(Kategorija A – predmutacijski zbori) bodo javno izvedene na prireditvi ‘’Potujoča muzika’’ v organizaciji JSKD RS 2019 v 
Cankarjevem domu,  
 
(Kategorija B - pomutacijski zbori) pa na 15. letnem koncertu  APZ Univerze na Primorskem junija 2019 v protokolarno-
prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru. 
 
 

NATIS SKLADB: 

 
Nagrajena in priporočena dela bodo natisnjena v skupni zbirki pri založbi Astrum. Skladatelji bodo založniške pogodbe 
sklenili z založbo neodvisno od razpisa natečaja. 
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POGOJI NATEČAJA: 

 
- Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji, ki so državljani Slovenije, prav tako pa tudi Slovenci, ki živijo po svetu, brez 
starostnih omejitev. 
- Skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami. 
- Skladbe morajo biti avtorske in ne priredbe ljudskih. 
- Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem. 
- Nagrajenih in priporočenih skladb skladatelj do 18. 1. 2020 ne sme posredovati drugim zborom v izvedbo brez soglasja  
   organizatorja razpisa. 
- S prijavo na natečaj se skladatelj strinja s pogoji razpisa. 
 
 

PRIJAVA: 

 
Avtorji morajo svoje skladbe poslati pod šifro do 18. januarja 2019 (poštni žig) v treh izvodih na naslov: 
Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP), AEGIS CARMNIS 
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija 
 
V zaprti kuverti morajo biti osebni podatki avtorja: 

 ime in priimek,  

 datum rojstva,  

 naslov,  

 telefonska številka,  

 elektronski naslov. 
 
Skladatelji naj po elektronski pošti na e-naslov composers@aegiscarminis.si pošljejo skladbo še v pdf obliki (zaželeno je 
dodati tudi skladbo v programu Finale ali Sibelius). Skladbe v naj bodo označene s šifro (ne vpisujte imena in priimka  
na partituro!). 
 
O odločitvi žirije bodo skladatelji obveščeni po elektronski pošti 14 dni po zaključku razpisa. 
 
 
Plačilo prijavnine: 
Skladatelji morajo ob poslani prijavi (ne glede na oddano število skladb) poravnati prijavnino 30 € na račun:  
IBAN SI56 6100 0001 6550 875 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana) s pripisom /vpišite vašo šifro/aegis carminis.  
Potrdilo o plačani prijavnini priložite k notam, ki jih boste poslali po pošti. 
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