
Ljubljana, 23. marec 2022 

KULTURNO DRUŠTVO SEKVOJA 

objavlja 

JAVNI NATEČAJ 

za 

NOVO GLASBENO DELO ZA SAKSOFONSKI ORKESTER in TOLKALA 

Ob praznovanju 10. obletnice Slovenskega mladinskega orkestra saksofonistov SOS junior vabimo 
mlade skladatelje do 25 let, da napišete atraktivno skladbo, ki jo bomo krstno izvedli na našem 
slavnostnem koncertu, predvidoma 21.oktobra 2022 v Ljubljani. 
Strokovna komisija v sestavi Katarina Pustinek Rakar, Lev Pupis in Tilen Slakan bo izbrala tudi 2. in 3. 
uvrščeno skladbo, ki ju bo orkester dodal v svoj repertoar in jih kasneje tudi izvajal. 
 
ORKESTRACIJA:  

Saksofoni*: 

 soprani divisi (v b – transponirajo za v2 navzdol),  

 alti divisi (v es – transponirajo za veliko seksto navzdol),  

 tenorji divisi (v b – transponirajo za veliko nono navzdol),  

 baritoni divisi (v es – transponirajo za veliko seksto + oktavo navzdol) 
Orkestrska tolkala 

*vsi saksofoni imajo (pisan) obseg: b-f3, 1. sopran in 1. alt do a3.  
 
TEŽAVNOST:  
Slovenski mladinski orkester SOSjunior sestavlja 25 učencev višjih razredov glasbenih šol ter dijakov 
Konservatorija za glasbo Ljubljana ter srednjih glasbenih šol v Celju in Kopru. Skladba naj bo po 
težavnosti zato primerna tej starostni stopnji, hkrati pa naj glasbenikom predstavlja določen izvajalski 
izziv. 
 
KARAKTER: 
rdeča nit koncerta ob 10. obletnici mladinskega orkestra saksofonov SOSjunior bo ples, zato je 
zaželeno, da ima napisana skladba plesni karakter, ki ima svoje korenine v folklori. 
Skladba naj bo napisana enostavčno, lahko vsebuje več kontrastnih delov 
 
TRAJANJE: 
5-7 minut 
 
FORMAT: 
Partituro skladbe pošljite v PDF formatu in priložite tudi MIDI posnetek 
 
ROK ZA ODDAJO: 
1. avgust 2022 
 
Skladba naj bo novejšega datuma in obvezno še neizvedena ter neobjavljena.  
Rezultati natečaja bodo znani najkasneje do 1. septembra, zmagovalna kompozicija bo krstno 
izvedena na koncertu SAX IN THE CITY 2022, 21. oktobra v veliki dvorani Slovenske filharmonije v 
Ljubljani. 
Vaše izdelke z zanimanjem pričakujemo na elektronskem naslovu: kd.sekvoja@gmail.com 
 
 

Lev Pupis, predsednik KD Sekvoja 


