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IV ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКАША 

 „ИЗВОРСКЕ КАПИ - ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ “ 

АРАНЂЕЛОВАЦ 2015. 

  

 Млади хармоникаши Србије, с поштовањем  Вам се обраћамо са жељом да будете 

учесник великог међународног такмичења „Изворске Капи - Прва хармоника Србије“, који ће 

се одржати 28.06.2015.године. Учесници овог догађаја моћи ће да присусутвују великом броју 

догађаја у Аранђеловцу у оквиру Међународног фестивала дечијег и омладинског 

стваралаштва „Изворске Капи“ Аранђеловац 2015.године. 

Такмичење ће се одржати у Сали Центра за културу и образовање Општине 

Аранђеловац (Јосипа Грушовника 1) од 10 часова  а ревијални део на отвореној сцени 

парка Буковичке Бање од 20,00 часова. 
 

  Пропозиције: 

- Петлићи  до 10 година свирају једну песму и једно српско коло. 

- Пионири од 10-12 година свирају једну песму и једно српско коло 

- Старији пионири од 12-14 година свирају једну песму, једно споро и једно брзо српско 

коло. 

- Млађи јуниори од 14-16 година свирају једну рубато песму, једну песму у темпу,  једно 

споро и једно брзо српско коло. 

- Јуниори од 16-18 година свирају једну рубато песму, једну песму у темпу, једно споро, 

једно брзо српско коло и техничко коло. 

- Сениори преко 18 година свирају једну рубато песму, једну песму у темпу, једно споро, 

једно брзо српско коло, техничко коло и композиција по избору (класична композиција, 

валцер, румунска, циганска, бугарска и сл.). 

- Дуети до 15 година свирају једну песму и једно српско коло. 

- Дуети преко 15 година свирају једну песму, једно споро и једно брзо српско коло. 

За старосну границу рачуна се датум рођења и она се утврђује званичним документом. 
 

Котизација за такмичење у свим категоријама износи 4500,00 а за дуете 6000,00  динара. 

Уколико сте заинтересовани за учешће на овом такмичењу, комплетно попуњен 

пријавни лист са вашим подацима треба доставити поштом на адресу: мр Иван 

Цветковић,  ул Кнеза Лазара 12. 34300 Аранђеловац.  
 

Ову манифестацију ће испратити  локалнa телевизијa у Аранђеловцу.  

- Победници у свим категоријама добиће значајне новчане награде. 

- Апсолутном победнику фестивала следи специјална новчана награда. 

- Организатор фестивала је обезбедио свим такмичарима улазнице за Аква парк Хотела 

„Извор“. 

 

*Учеснике овог фестивала ће оцењивати стручни жири сачињен од еминентих музичких 

педагога. 

За евентуална питања кон.тел. 065/8151946 Иван Цветковић 
 

У Аранђеловцу                     Директор музичке школе и фестивала 

27.04.2015.године           Иван Цветковић 
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„Изворске капи“- Прва хармоника Србије 
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ПРИЈАВА 
 

 

Име и презиме такмичара 

  

 

 

Пуна адреса становања

               

 

Место, држава  

 

 

Контакт телефон  

 

Категорија   

 

Име и презиме вашег 

професора  

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ – песме и кола  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

 

Датум Потпис  

 

 

 

 

 

 


