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IZJAVA ZA MEDIJE
Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
Komisija tekmovanja mladi slovenski glasbeniki in Zveza slovenskih glasbenih šol v letu 2020 organizirata
že 49. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov
vsako leto poteka na regijski in državni ravni. V letošnjem letu tekmovanje poteka v disciplinah trobenta,
rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine
z godali in klavirjem ter jazz-solo.
23. predtekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije je bilo med 3. in 7. februarjem 2020 za
tekmovalce I. kategorije organizirano na glasbenih šolah v različnih regijah v Sloveniji. Prijavilo se je 521
tekmovalcev. Na državno tekmovanje je napredovalo 361 tekmovalcev.
49. državno tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije bo med 4. in 18. marcem 2020
organizirano na glasbenih šolah Štajerske in Pomurja, in sicer:








Glasbena šola Antona Martina Slomška Maribor, tekmovanje v disciplini tolkala
Glasbena šola Murska Sobota, tekmovanje v disciplinah tamburica, kitarski duo in jazz solo
Glasbena šola Slovenska Bistrica, tekmovanje v disciplinah harmonika in rog
Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, tekmovanje v disciplinah evfonij in trobenta III. kategorija
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, tekmovanje v disciplini komorne
skupine z godali in klavirjem
Konservatorij za glasbo in balet Maribor, tekmovanje v disciplinah klavirski duo in pozavna
Glasbena šola Ormož, tekmovanje v disciplinah tuba in trobenta I. in II. kategorija

Prijavilo se je 219 tekmovalcev II. in III. kategorije.
Zaključni koncert izbranih prvonagrajencev bo v torek, 24. 3. 2020 ob 18. uri v dvorani L. M. Škerjanca
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.
Šolstvo na splošno je nujen segment razvoja družbe in vrednot. Razvoj glasbenega šolstva je še toliko
kompleksnejši, saj je eden pomembnih nosilcev razvoja kulturne identitete naroda. Zato je negovanje in
učenje glasbe in plesa na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja za družbo nenadomestljivo. Javno
glasbeno šolstvo ima na Slovenskem 200-letno tradicijo, v letu 2016 je ob praznovanju 200-letnice
predsednik republike ZSGŠ oblikoval s Srebrnim redom za zasluge.
Celotno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov že vsa desetletja temelji na prostovoljnem in
angažiranem delu organizatorjev ter medgeneracijskim dialogom z veliko skrbjo za odkrivanje in
spodbujanje mladih glasbenih talentov ter izmenjave pedagoških izkušenj pri delu z učenci. Gre za
izjemen nacionalni projekt, ki vsako leto k sodelovanju privabi več kot 700 glasbenikov iz vse države,
tekmovalci pa so razdeljeni v starostne kategorije od osnovne glasbene šole do študentov akademij. Na
tekmovanjih žirije in drugi prisotni strokovnjaki znajo poiskati najbolj perspektivne mlade umetnike, ki
jih usmerjajo v nadaljnjem razvoju. Vrsta koncertnih izkušenj pred, na in po tekmovanju omogoča
mladim umetnikom hitrejši in celostni umetniški in osebnostni razvoj.
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