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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė 

 

I RESPUBLIKINIO BIRBYNIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS 

„BIRBALYNĖS“ 
 

N U O S T A T A I  

I. ANOTACIJA 

1.  Pavadinimas Birbynė kilęs nuo žodžio „birbia, birbti“. Sutikime, kad tokio švelnaus, 

„aksominio“ tembro instrumentui pavadinimas skamba kaip iššūkis ir kelia nuostabą. Bet 

jeigu jau turime mūsų lietuviškąją Birbynę, tai birbynių festivalis tebūna „BIRBALYNĖ“ – 

vaikams ir mokiniams pokštas ar išdaiga, o mokytojams džiaugsmas. Tai nuostabaus 

lietuviško instrumento šventė. Tai birbynininkų „sambrūzdis“, „birbynių džiaugsmai ir 

reikalai“, apjungiantys visus – nuo birbynininko pirmoko iki birbynės mokytojo.  

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2. 2023 m. I respublikinio birbynių ansamblio festivalio „Birbalynės“ nuostatai reglamentuoja 

festivalio tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas,  dalyvių apdovanojimą, festivalio 

įgyvendinimą. 

3. Festivalio vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Liaudies instrumentų dalykų 

mokytojų metodinė grupė. 

4. Festivalio partneriai – lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“. 

5. Informacija apie festivalį skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.karoliniskiumm.lt. 

6. Festivalis vyks 2023 m. balandžio 22 d. 15.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

salėje (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius). Registracijos pradžia 14.00 val. 

 

III. TIKSLAS 

 

7. Festivalio tikslas – populiarinti nacionalinį instrumentą – birbynę. Birbynininkams labai 

trūksta tik šiam instrumentui skirtų ansamblinio grojimo renginių: festivalių, koncertų, 

vakaronių. Šiame festivalyje susitiks tik birbynininkai – vieni kitus pamatys, pasiklausys, 

atras naujų bendraminčių, draugų, aptars „birbyniškus“ reikalus.  

 

IV. UŽDAVINIAI 

 

8. Surengti I respublikinį birbynių ansamblių festivalį „Birbalynės“ ir skatinti bei populiarinti 

birbynių ansamblinį muzikavimą. 

9. Ugdyti jaunųjų birbynininkų atlikėjų meninį skonį, artistiškumą, sceninę ir koncertinę patirtį. 

10. Plėsti birbynių ansamblių repertuarą. 

11. Dalintis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą su šalies meninio ugdymo mokyklų birbynių 

atlikėjais ir pedagogais. 

http://www.karoliniskiumm.lt/


V. REIKALAVIMAI FESTIVALIO DALYVIAMS 

 

12. Respublikiniame festivalyje gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, 

konservatorijų mokinių bei aukštųjų mokyklų studentų ansambliai. Amžius neribojamas  

13. Birbynių ansambliuose gali muzikuoti ir pedagogas. 

14. Atliekami originalūs kompozitorių kūriniai, galimos įvairios aranžuotės ir transkripcijos 

birbynių ansambliams be kitų instrumentų ir fonogramų pritarimo. 

15. Ansambliai gali atlikti programą iki 10 minučių. 

16. Festivalio pabaigoje bus atliekamas bendras kūrinys, kuris bus išsiųstas užsiregistravusiems 

dalyviams.  

 

VI. FESTIVALIO APDOVANOJIMAI 

 

17. Visi festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais, prizais.  

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

18. Dalyvio anketa ir tėvų/globėjų sutikimas prisegami priede (priedas Nr. 1, Nr. 2). Dalyvio 

anketą, tėvų/globėjų sutikimą ir dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą atsiųsti 

el. paštu  birbalyne.festivalis@gmail.com  iki 2023 m. kovo 1 d.  

19. Dalyvio mokestis – 7 Eur (pedagogams dalyvio mokesčio mokėti nereikia). Festivalio dalyvio 

mokestis mokamas į lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ sąskaitą 

iki 2023 m. kovo 1 d. Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė bei paskirtis: 

festivalis „Birbalynės“. 

Įmokos rekvizitai: 

Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“ 

Įmonės kodas 191952854 

Sąsk. Nr. LT35 7044 0600 0353 8222 

AB SEB bankas, kodas 70440. 

20. Informacija apie festivalį teikiama: 

tel.: Viktoras Rimša (869148960), Kęstutis Lipeika (861431055), Eugenijus Čiplys 

(869845352), Agnius Daubaris (865877340) el. paštu  birbalyne.festivalis@gmail.com . 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos svetainėje adresu www.karoliniskiumm.lt 

 

 

_____________________________ 
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