PATVIRTINTA
Trakų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m.
įsak. Nr. (1.3.) V1-

d.

NUOTOLINIO RESPUBLIKINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ FESTIVALIO KONKURSO „ROMANTINKŲ ĮKVĖPTI“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti domėtis Romantizmo epochos styginių instrumentų muzika.
2. Sudaryti galimybes meno ir muzikos mokyklų auklėtiniams aktyviai dalyvauti muzikinėje veikloje,
išplėsti mokyklų meninio ugdymo veiklos ribas.
3. Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant galimybę
visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS
4. Respublikinis festivalis-konkursas „Romantikų įkvėpti“ yra nuotolinis.
5. Respublikinį styginių instrumentų festivalį-konkursą „Romantikų įkvėpti“ organizuoja Trakų menų
mokykla.
6. Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų
specialybių moksleiviai, muzikuojantys solo ir ansambliuose (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos bei muzikos konservatorijose besimokantys moksleiviai konkurse dalyvauti negali).
7. Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinamas kaip sutikimas su visomis konkurso
sąlygomis (pav. vaizdo įrašo, pavardės, programos skelbimas).

III SKYRIUS
PROGRAMA
8. Kiekvienas solistas ar ansamblis konkursui pateikia vieno laisvai pasirinkto romantinio kūrinio
vaizdo įrašą.
9. Kūrinys gali būti atliekamas su akompanimentu, fonograma ar be jokio pritarimo.
10. Solistai kūrinius atlieka mintinai, ansambliai – gali atlikti ir iš natų.
11. Vaizdo įrašas turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2020 m.
12. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera. Vaizdo įraše atlikėjas turi būti
matomas visu ūgiu. Vaizdo įrašas negali būti sumontuotas.
13. Vaizdo įrašas turi būti patalpintas ,,Youtube“ internetiniame kanale:
13.1. vaizdo įrašas turi būti neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“)
13.2. vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“).
13.3. vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti parašytas vaizdo įraše atliekamo kūrinio autorius
(vardas ir pavardė) ir kūrinio pavadinimo pilnas ir tikslus aprašymas (detalus pavadinimas, jei yra –
dalis, opusas ir t.t.).

13.4. vaizdo įrašo pavadinimas turi būti parašytas lietuviškais rašmenimis.
13.5. vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę ir, jei atlikėjas
groja su koncertmeisterio pritarimu ar koncertmeisterio parengta fonograma, – koncertmeisterio
vardą ir pavardę.
13.6. dalyvio paraiškoje, skiltyje ,,Dalyvio pasirodymas“, turi būti įkelta vaizdo įrašo nuoroda.

IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
14. Festivalio-konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. sausio 18-25 d.
15. Festivalio-konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2021 m. sausio 30 d. Trakų meno mokyklos
internetinėje svetainėje.
16. Dalyvių solistų grupė nustatoma pagal solisto amžių, dalyvių ansamblių grupė nustatoma pagal
ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį.
17. Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į šias grupes:
17.1. solistai:
Grupė
A
B
C

Amžius
7-10 m.
11-14 m.
15 m. ir vyresni

Programos trukmė
iki 3 min.
iki 5 min.
iki 7 min.

Amžius
7-10 m.
11-14 m.
15 m.ir vyresni

Programos trukmė
iki 3 min.
iki 5 min.
iki 7 min.

17.2. ansambliai:
Grupė
A1
B1
C1

V SKYRIUS
VERTINIMAS
18. Festivalio-konkurso dalyvius vertins komisija.
19. Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.
20. Komisijos nariai savo mokinių nevertina.
21. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
22. Visi dalyviai bus apdovanoti festivalio-konkurso „Romantikų įkvėpti“ padėkomis.
23. Geriausiai pasirodę festivalio-konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų diplomais.

VII SKYRIUS
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
24. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 11 d. (pridedama).
25. Paraiškas siųsti tik el. p. trakumenomokykla@gmail.com
26. Dalyvio mokestis – 7,00 Eur. Mokestį sumokėti į Trakų meno mokyklos sąskaitą
Nr. LT 20 4010 0427 0009 7260, Luminor banke. Pervedant mokestį, prašome nurodyti renginio
pavadinimą, dalyvių pavardes arba ansamblio pavadinimą ir mokyklą.
27. Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
28. Jeigu moksleivis dalyvauja ir kaip solistas ir kaip ansamblio narys, taikomas tik vienas mokestis (7
Eur.).
VIII. SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA
29. Festivalio-konkurso „Romantikų įkvėpti“ koordinatorės:
Ieva Tijūnėlienė – tel. 8686 106 36, el. p. ievatjn@gmail.com
Ingrida Šimulionienė – tel. 8610 28668, el. simulioniene@gmail.com

____________________________________________

Priedas Nr. 1
NUOTOLINIO RESPUBLIKINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ FESTIVALIO KONKURSO „ROMANTINKŲ ĮKVĖPTI“

DALYVIO PARAIŠKA

Miestas (rajonas)
Atstovaujamos muzikos (meno) mokyklos
pavadinimas
Atlikėjo (atlikėjų)
instrumentas

vardas,

pavardė,

Kategorija, gimimo data, klasė
Mokytojas (vardas, pavardė,
kontaktinis telefonas, el. paštas)
Koncertmeisteris (vardas, pavardė)
Atliekama programa
Programos trukmė
Dalyvio pasirodymas (nuoroda į vaizdo
įrašą)

PASTABA: paraišką prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis arba kompiuteriu. Autoriaus vardą ir
pavardę rašykite originalo kalba.

