
HARMONIKARSKE IGRE – DOLENJSKE TOPLICE 2018

V Dolenjskih Toplicah se odvija tako rečeno Veliki finale
(2.  etapa  in  finale)  po  odvitih  vseh  kvalifikacijah  na
katerih  je  sodelovalo  več  kot  500  harmonikarjev.
Obiskovalci  lahko tekmovalce,  ki  se  bodo udeležili  2.
etape in finala spremljajo brezplačno! Ravno tako sta na
voljo  brezplačno  na  ogled  dva  koncerta,  ki  bosta  v
soboto in nedeljo s pričetkom ob 20:00 uri. V soboto 7.
7.  2018 se odvija koncert  nagrajencev v dvorani KKC
Dolenjske Toplice, v nedeljo 8. 7. 2018 pa na ploščadi
pred  KKC Dolenjske  Toplice.  Le  v  primeru  slabega  vremena  se  le  ta  izvede  v  dvorani  KKC
Dolenjske Toplice. Nastopili bodo izjemni mladi harmonikarji solisti in harmonikarske skupine. V
nedeljo se vam bodo predstavili najboljši harmonikarji Harmonikarskih Iger iz Slovenije, Hrvaške,
Srbije, Avstrije, Bosne in Hercegovine in še od kje, kar ni vredno zamuditi. Ogled je brezplačen!
Vabljeni še posebej torej dne 8. 7. 2018 na ploščad pred KKC Dolenjske Toplice.

ČASOVNICA HARMONIKARSKIH IGER

1. SOBOTA 7. JULIJ 2018 (KKC DOLENJSKE TOPLICE in OŠ DOLENJSKE TOPLICE)

PRVENSTVO – DOLENJSKE TOPLICE

– 8:30 Pričetek prvenstva in predkvalifikacij

– 13:00 Skupno kosilo v OŠ Dolenjske Toplice

– 14:30 Nadaljevanje prvenstva

– 20:00 Koncert nagrajencev in gostov, svečana podelitev nagrad in izbor finalistov (Koncert 
nagrajencev se odvija v KKC Dolenjske Toplice)

– Čez dan se predstavljajo:

Harmonike Rutar, harmonike Beltuna, Zavod AO, Čevljarstvo Štajnar, Smart up, Servis harmonik 
Peter Galjot …



2. NEDELJA 8. JULIJ 2018 – KKC DOLENJSKE TOPLICE

– 10:00 Prvenstvo
(Predstavljajo se ansambli in orkestri)

– 13:00 Skupno kosilo v OŠ Dolenjske Toplice

– 14:30 Finale prvenstva

– 20:00 Zaključni koncert zmagovalcev in svečana podelitev najvišjih nagrad prvenstva
(Zaključni koncert se odvija na ploščadi pred KKC Dolenjske Toplice)

– Čez dan se predstavljajo:

Harmonike Beltuna, Zavod AO, Čevljarstvo Štajnar, Smart up, Servis harmonik Peter Galjot …

BILTEN PRVENSTVA

Prvenstvo poteka po urniku, ki bo naveden v Biltenu prvenstva. Vsak tekmovalec prejme Bilten ob
prihodu na prvenstvo. Na oglasnih tablah v KKC Dolenjske Toplice pa bo naveden hiter pregled
prvenstva po disciplinah v pomoč spremljevalcem in obiskovalcem kakor tudi na spletni strani.

KAJ SO HARMONIKARSKE IGRE?

Harmonikarske igre so harmonikarska prvenstva, ki imajo svojevrsten koncept, edinstven sistem
ocenjevanja,  edinstven  sistem  uvrstitve  prek  kvalifikacij,  edinstven  sistem  nagrajevanja  in
pripravljajo še edinstven sistem promocije z mednarodno harmonikarsko enciklopedijo. Poleg tega
bodo Harmonikarske igre gostile tudi druge države in ne zgolj država v kateri so nastale, torej v
Sloveniji,  na prvenstvu pa lahko sodelujejo harmonikarji  s  katero koli  vrsto harmonike,  kar  ne



združuje nobeno prvenstvo na svetu. So najširše zastavljeno harmonikarsko prvenstvo v zgodovini,
ki  ima v naslednjih 6 letih namen vrstiti  kvalifikacije na vseh kontinentih sveta.  So inovativno
zastavljeno prvenstvo, ki bo zaznamovalo 21. stoletje.

3. ČETRTEK 5. JULIJ 2018 OB 11:00

(NOVINARSKA KONFERENCA – KKC DOLENJSKE TOPLICE)

Predvideni navzoči:

Jože Muhič (Župan občine Dolenjske Toplice)

Martin Težak (Slovenija)

Zoran Rakić (Bosna in Hercegovina)

Mihail Šarabarin (Rusija)

Martin Pušič (Kanada)

Saša Bastalec (Hrvaška)

Tatjana Marx (Avstralija)

Tomaž Kastelic (Slovenija)

Danijela Rakić (Bosna in Hercegovina)

4. PETEK 6. JULIJ 2018 OB 10:00 (KONFERENCA ORGANIZATORJA IN ČLANOV)

– Nagovor predsednika in podpredsednika organizacijskega odbora (Martin Težak, Zoran Rakić)

– Predstavitev prvenstva, pravilnikov, novi predlogi članov odbora

– Predstavitev članstva in mednarodne enciklopedije harmonikarjev, razprava

– Razprava – Harmonikarske igre na vse celine sveta v 6 letih

– Partnerstva in sponzorstva

– Mediji in promocija

– Splošna razprava

Kaj so Harmonikarske Igre, kdo nam pomaga, o kvalifikacijah in drugih informacijah poglejte na:
www.accordion-games.com 

http://www.accordion-games.com/


Dobrodošli glasbeni navdušenci v Dolenjske Toplice na Harmonikarske Igre!

Zavod AO, Občina Dolenjske Toplice


