PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2021 m.
rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-82

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
IV RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ JAUNŲJŲ VIOLONČELININKŲ
KONKURSAS „CELLO VIRTUOSO 2021“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
2021 m. IV respublikinio jaunųjų violončelininkų konkurso ,,Cello virtuoso“ 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. lapkričio 27 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje
(L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).
II. TIKSLAS
5.

Skatinti koncertinę veiklą ir tobulinti jaunųjų violončelininkų virtuozinius gebėjimus.
III. UŽDAVINIAI

6.
Ugdyti jaunųjų violončelininkų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį
muzikavimą, plėsti atliekamų kūrinių violončelei repertuarą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą.
7.
Dalintis gerąja patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą su šalies muzikos ir meno mokyklų
violončelės dalyko mokytojais.
IV. KONKURSO DALYVIAI
8.
Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų violončelininkai solistai
nuo 7 iki 17 metų.
9.
Mokinių amžiaus grupės: A grupė (7–8 m.), B grupė (9–10 m.), C grupė (11–12 m.), D grupė
(13–14 m.), E grupė (15-17 m.).
10. Konkurso dalyvių perklausos vyks pagal jų amžių konkurso dieną.
V. DALYVAVIMO SĄLYGOS
11. Konkurso dalyviai turi atlikti vieną greito tempo kūrinį solo arba su koncertmeisteriu.
12. Programos trukmė: A grupė – iki 4 min., B grupė – iki 6 min., C grupė – iki 8 min., D grupė
– iki 10 min., E grupė – iki 12 min.
13. Dalyvių atrankas į konkursą rengia muzikos ir meno mokyklos.
14. Dalyvio mokestis – 10 Eur (neatvykus į konkursą, dalyvio mokestis negrąžinamas). Mokestį
pervesti iki 2021 m. lapkričio 20 d. į VšĮ „Meno manija“ sąskaitą (nurodyta VIII skyriuje).
15. Užsiregistravusiems patikslinta informacija bus pateikta el. paštu.
16. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

VI. KONKURSO DIENOTVARKĖ
17. 11.00 val. Dalyvių registracija.
18. 12.00 val. Konkurso atidarymas.
19. 12.10 val. Atlikėjų perklausos. Pasirodymų laikas bus paskelbtas pasibaigus registracijai.
VII. KONKURSO VERTINIMAS
20. Konkurso vertinimo komisija bus skelbiama konkurso pradžioje.
21. Komisijos vertinimo balai sumuojami, rezultatai galutiniai ir neskundžiami.
22. Konkurso dalyviai bus apdovanojami:
22.1. padėkos raštais;
22.2. I, II, III vietos laureato diplomais;
22.3. specialiais prizais bei diplomais.
VIII. PARAIŠKOS PATEIKIMAS
23. Iki 2021 m. lapkričio mėn. 20 d. renginio koordinatorei Rimai Ugianskienei el. paštu
rimaugianskiene@yahoo.com pateikti Dalyvio paraišką (anketa, tėvų/globėjų sutikimas, dalyvio
mokesčio įmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
24. Įmokos rekvizitai:
VšĮ „Meno manija“. Adresas: D. Poškos g. 35-1, Vilnius. Įmonės kodas 302743621, A/S Nr.
LT077300010130988730 AB bankas „Swedbank“. Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir
pavardė bei paskirtis: konkursas „Cello virtuoso“.
IX. KONKURSO INFORMACIJA
25. Informaciją apie konkursą atlikėjams teikia:
Rima Ugianskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos violončelės mokytoja ekspertė (tel.
8 684 90545, rimaugianskiene@yahoo.com);
Edita Narmontienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Styginių instrumentų dalykų mokytojų
metodinės grupės pirmininkė (tel. 8 686 74512, edita.smuikas@gmail.com).
26. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, www.karoliniskiumm.lt .
_________________________________

