PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2020 m.
gruodžio 8 d. įsakymu Nr.V-86

(Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2021 m.
kovo 23 d. įsakymo Nr. V-29
redakcija)
TARPTAUTINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO
„DIENA SU LIETUVIŠKA PJESE 2021“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
2021 m. tarptautinio styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurso ‚,Diena su lietuviška
pjese“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, konkurso etapus,
vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso įgyvendinimą.
2.
Konkurso vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Styginių instrumentų dalykų
mokytojų metodinė grupė.
3. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto
svetainėje www.karoliniskiumm.lt.
4.
Konkursas vyks 2021 m. balandžio 17 d. 10.00 val. ir bus transliuojamas Vilniaus Karoliniškių
muzikos mokyklos internetinio puslapio YouTube kanalu.
5. Konkurso rezultatai bus paskelbti balandžio 19 d. mokyklos svetainėje
www.karoliniskiumm.lt.
II. TIKSLAS
6.
Konkursu siekiama skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, supažindinti jaunuosius atlikėjus su
įvairių stilių ir laikmečių lietuvių kompozitorių kūriniais styginiams instrumentams.
III. UŽDAVINIAI
7.
Ugdyti jaunųjų atlikėjų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį muzikavimą,
tobulinti solinio grojimo meistriškumą, atskleisti individualius gebėjimus.
8.
Dalintis patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą su šalies bei užsienio muzikos ir meno
mokyklomis.
IV. KONKURSO DALYVIAI
9.
Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų
dalykų (smuiko, alto, violončelės, kontraboso) mokiniai.
10. Mokinių amžiaus grupės: A grupė (7–9 m.), B grupė (10–12 m.), C grupė (13–15 m.), D grupė
(16–18 m.).
11. Konkurso dalyvių perklausos vyks pagal jų amžių konkurso dieną.
V. DALYVAVIMO SĄLYGOS
12. Konkurso dalyvių programą sudaro du skirtingo charakterio kūriniai (pjesės), atliekami solo
arba su mokytoju koncertmeisteriu. Vienas iš jų turi būti laisvai pasirinktas lietuvių autorių kūrinys.
13. Programos trukmė: A grupė – iki 5 min., B grupė – iki 8 min., C grupė – iki 12 min., D grupė
– iki 15 min.
14. Stambios formos kūriniai konkurse nebus vertinami.

15. Vienoje amžiaus grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip du vienos mokyklos skirtingų
instrumentų (smuiko, alto violončelės, kontraboso) mokiniai. Dalyvių atrankas į konkursą rengia
muzikos ir meno mokyklos.
16. Dalyvio mokestis – 15 Eur (neatvykus į konkursą, dalyvio mokestis negrąžinamas).
17. Mokestį pervesti iki 2021 m. balandžio 11 d. į VšĮ „Meno manija“ sąskaitą.
18. Užsiregistravusiems patikslinta informacija bus pateikta el. paštu.
VI. KONKURSO VERTINIMAS
19. Konkurso vertinimo komisija bus skelbiama konkurso pradžioje.
20. Komisijos vertinimo balai sumuojami, rezultatai galutiniai ir neskundžiami.
21. Konkurso dalyviai bus apdovanojami:
21.1. padėkos raštais;
21.2. I, II, III vietos laureato diplomais;
21.3. specialiais prizais bei diplomais.
VII. PARAIŠKOS PATEIKIMAS
22. Iki 2021 m. balandžio mėn. 11 d. renginio koordinatorei Editai Narmontienei el. paštu
edita.smuikas@gmail.com pateikti Dalyvio paraišką (anketa, tėvų/globėjų sutikimas, dalyvio
mokesčio įmokėjimą patvirtinantis dokumentas) ir vaizdo įrašus.
23. Vaizdo įrašai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2021 metais, nufilmuotas stabilia, nejudančia
kamera (filmuojant rekomenduojame naudoti stovą).
24. Kadras turi būti horizontalus (jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas gulsčiai).
Vaizdo įraše atlikėjas turi būti matomas visu ūgiu. Vaizdo įrašas negali būti sumontuotas.
25. Filmuojant palikti po 3 sekundes prieš ir po pasirodymo, t. y. nenukirpti labai arti pasirodymo
pradžios ir pabaigos.
26. Vaizdo skyra (rezoliucija) – maksimalios vaizdo kokybės nustatymas aparate (Full HD.
1920x1080, kadro proporcijos 4:3 arba 16:9).
27. Siųsdami vaizdo įrašą, jo pavadinime būtinai nurodykite Dalyvio vardą, pavardę ir klasę.
28. Įmokos rekvizitai:
VšĮ „Meno manija“. Adresas: J. Galvydžio g. 11-8, Vilnius. Įmonės kodas 302743621, A/S Nr.
LT077300010130988730 AB bankas „Swedbank“. Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir
pavardė bei paskirtis: konkursas „Diena su lietuviška pjese“.
VIII. KONKURSO INFORMACIJA
29. Informacija apie konkursą Lietuvos atlikėjams teikiama: telefonu – 8 686 74512, el. paštu –
edita.smuikas@gmail.com, Edita Narmontienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Styginių
instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja;
30. Informacija užsienio šalių atlikėjams teikiama telefonu – +370 646 45240, el. paštu –
lietuviska.kmm@gmail.com, Rima Švėgždaitė, smuiko vyr. mokytoja;
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos svetainėje adresu www.karoliniskiumm.lt .
_________________________________

