PATVIRTINTA
Birštono meno mokyklos
2018 m. lapkričio mėn. 19 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V1-86

XIII-OJO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ ANSAMBLIŲ KONKURSO -FESTIVALIO
„MUZIKUOKIME DRAUGE – 2019“,
SKIRTO JUOZO NAUJALIO 150-IOMS GIMIMO METINĖMS

NUOSTATAI

I.

1.
2.
3.
4.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Populiarinti mokinių ansamblinį muzikavimą įvairios sudėties instrumentais.
Atskleisti jaunųjų atlikėjų individualybę, turtinti sceninę – koncertinę praktiką.
Skatinti jaunųjų muzikantų sceninę saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą.
Stiprinti ryšius tarp respublikos muzikos ir meno mokyklų.

II.

DALYVIAI

5. Festivalyje – konkurse gali dalyvauti tik muzikos ir meno mokyklų mokiniai.
6. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 ansambliai iš tos pačios mokyklos.

III.

BENDRIEJI FESTIVALIO NUOSTATAI

7. Festivalio dalyvio mokestis 10 Eur vienam ansambliui.
8. Ansamblį sudaro – 2-12 narių, gali dalyvauti pritariantys (akompanuojantys)
mokytojai.
9. Dalyviai atlieka laisvai pasirinktą repertuarą, prioritetas – Juozo Naujalio arba kito
lietuvių kompozitoriaus kūrinys.
10. Bendra ansamblio programos trukmė iki 7 minučių.
11. Būtina kuo įvairesnė ansamblio sudėtis.

IV.

BENDRIEJI KONKURSO NUOSTATAI

12. Konkurso dalyvio mokestis 10 Eur vienam ansambliui.
13. Ansamblio sudėtis – 3 - 12 narių.
14. Ansamblio dauguma – mokiniai.
15. Ansamblyje dalyvaujantys mokytojai gali atlikti tik pritariamąsias partijas (ne solo)
16. 1 ansamblis, dalyvaujantis konkurse, atlieka 2 kūrinius, kurių bendra trukmė iki 8
minučių.
17. Būtina kuo įvairesnė ansamblio sudėtis.
18. Konkurso ansambliai skirstomi į grupes:
I. A grupė iki 14 metų
II. B grupė nuo 14 metų
III. C grupė įvairaus amžiaus mokiniai
IV. D grupė įvairaus amžiaus mokiniai dalyvaujant mokytojams
V.

KONKURSO/FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS

19. Kelionės išlaidas apsimoka patys dalyviai.
20. Dalyviai atsiveža savo instrumentus ir natų stovus.
21. Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą LT977300010083073378, mokėjimo paskirtyje
nurodant savo įstaigą ir konkurso pavadinimą iki 2019 m. vasario 28 d. Dalyvio
mokestis neatvykus į renginį negrąžinamas.
22. Paraiška pildoma iki 2019 m. vasario 15 d. mokyklos internetinėje svetainėje
www.birstonomenas.lt arba Birštono Menomokykla facebook paskyroje.
23. Festivalis-konkursas vyks 2019 m. kovo 15 d. 13 val. Birštono kultūros centre
(Jaunimo g. 4, Birštonas).
24. Dalyvių garso patikros ir registracija vyks nuo 9 val. iki 12.30 val. Birštono kultūros
centre (Jaunimo g. 4, Birštonas).
25. Festivalio eiga:
I. Konkursas
II. Pertrauka
III. Festivalis
IV. Apdovanojimai
26. Informacija apie festivalį teikiama:
 Birštono meno mokyklos raštinė, tel.: 8-319-65744, el. p.:
birstonomenas@gmail.com
 Renginio koordinatorė Olga Zubavičienė 8-616 24058
 Renginio organizatorius Mindaugas Bivainis 8-684-22723
 www.birstonomenas.lt
VI.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

27. Visi ansambliai ir juos parengę mokytojai, apdovanojami Birštono meno mokyklos
padėkos raštais.
28. Konkurso dalyvius vertina profesionali komisija.

29. Konkurso laureatai apdovanojami vienu Grand Prix, dviem I-osios, dviem II-osios ir
trimis III-osios vietos diplomais.
30. Komisija gali apdovanoti specialiuoju diplomu (už originalų kūrinį, už įtaigiausią
kūrinio interpretaciją ir kt.).
31. Specialiuoju prizu - „Publikos simpatija“ apdovanojamas labiausiai klausytojams
patikęs konkurso ansamblis, kuris išrenkamas balsuojant on line būdu.
32. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia profesionalią vertinimo komisiją, kuri
vertina konkurso dalyvius. Komisijos sprendimas galutiniai ir neapskundžiami.
33. Vertinimo prioritetai:
a. Ansamblio sudėtis
b. Kūrinio aranžuotė
c. Sceninė kultūra

