PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2021 m.
kovo 19 d. įsakymu Nr. V-28

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Respublikinis pianistų solistų ir ansamblių konkursas
„Amžinybe alsuojanti muzika“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio pianistų solistų ir ansamblių konkurso „Amžinybe alsuojanti muzika“
vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Fortepijono dalyko mokytojų metodinė
grupė, VŠĮ „Meno manija“.
2. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto
svetainėje www.karoliniskiumm.lt .
3. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 22 d. 11.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).
II. TIKSLAS
4. Propaguoti baroko ir klasicizmo epochų muziką, atskleidžiant ir ugdant jaunųjų atlikėjų
meistriškumą ir individualius meninius gebėjimus.
III. UŽDAVINIAI
5. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai bei meninių ir asmeninių kompetencijų ugdymui.
6. Suteikti galimybę mokytojams dalintis profesine patirtimi su kitų Lietuvos muzikos ir
menų mokyklų pedagogais.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurse atliekami 2 kūriniai: baroko arba klasicizmo epochos kūrinys (sonatų I arba II
ir III dalys) ir laisvai pasirinktas kūrinys.
8. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir menų mokyklų mokiniai. Kameriniuose
ansambliuose turi dalyvauti pianistas.
9. Mokinių amžiaus grupės: A grupė (7–9 m.), B grupė (10–12 m.), C grupė (13–15 m.), D
grupė (16–18 m.).
10. Konkurso perklausos viešos.
11. Pasirodymų eilė nustatoma abėcėlės tvarka ir nekeičiama.
12. Konkurse pianistai solo kūrinius atlieka mintinai, o fortepijoninių bei kamerinių
ansamblių dalyviai gali groti iš natų. Kūrinių eilės tvarka pasirenkama laisvai.
13. Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 8 d. elektroniniu paštu:
jelena.petkeviciene@gmail.com
(laiško pavadinime – konkurso pavadinimas).

14. Konkurso dalyvio mokestis – 10 €.
15. Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą iki 2021 m. gegužės 8 d.
Banko sąskaita: VŠĮ „Meno manija“.
Sąskaitos numeris: Nr. 077300010130988730.
Įmonės kodas: 302743621.
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir konkurso pavadinimas.
Mokesčio patvirtinimą atsiųsti elektroniniu paštu kartu su dalyvio paraiška.
V. KONKURSO DIENOTVARKĖ
16. Konkurso dalyvių registracija 9.00 val.
17. Konkurso atidarymas 11.00 val.
18. Konkurso dalyvių pasirodymai 11.10 val.
VI. DALYVIŲ VERTINIMAS
19. Konkurso dalyvius vertins komisija, kurios sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
20. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.
21. Konkurso laimėtojams suteikiamas laureato arba diplomanto vardas bei atminimo
dovanėlės.
VII. KONKURSO INFORMACIJA
22. Konkurso informacija teikiama el. paštu: aseliaviene@gmail.com, tel. 862081291,
Aurelija Seliavienė, Fortepijono dalyko mokytojų metodinės grupės pradinio muzikinio ugdymo
pirmininkė.
23. Paraiškos su dalyvių mokesčio patvirtinimais siunčiamos ir konkurso informacija
teikiama el. paštu: jelena.petkeviciene@gmail.com, Jelena Petkevičienė, fortepijono dalyko vyr.
mokytoja.
__________________________________

