PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus
2016 m. spalio 6 d.įsakymu Nr. O.V-54

I respublikinio solistų ir kamerinių ansamblių
festivalio – konkurso
,,Pūtikai ir Jų draugai 2017“
NUOSTATAI
1. Organizatorius - Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
2. Tikslai ir uždaviniai:





Plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje
Plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinę kultūrą
Padėti atsiskleisti jauniems ir talentingiems atlikėjams bei kolektyvams
Skatinti domėtis klasikine ir kita, turinčia išliekamąją vertę, muzika

3. Dalyviai – solistai; kameriniai ansambliai, kurių sudėtyje yra bent vienas pučiamasis
instrumentas
Ansamblių sudėtys gali būti:


Solistas su koncertmeisteriu



Įvairios sudėties mokinių ansambliai



Mokytojai ansamblyje dalyvauti negali. Solistams gali akompanuoti mokytojas
koncertmeisteris

4. Programa
Kiekvieno ansamblio programa susideda iš 2 skirtingų charakterių pjesių:


Klasikinės muzikos ansambliams privalomas vienas Baroko arba Klasicizmo epochos
kūrinys bei vienas Romantizmo arba modernus kūrinys



Lengvosios muzikos ansambliams privalomi du skirtingų charakterių kūriniai

Atlikimo metu negalima naudoti fonogramų ar įrašų. Programa turi būti atliekama gyvai
Solistai programą atlieka mintinai
Kameriniai ansambliai programą gali atlikti iš natų
5. Amžiaus grupės

Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal visų kamerinio ansamblio atlikėjų amžiaus vidurkį:



I grupė – amžiaus vidurkis iki 10 m.



II grupė – iki 12 m.



III grupė – iki 15 m.



IV grupė – iki 18 m.

6. Vertinimas ir apdovanojimai


Kiekvienoje amžiaus grupėje I – III vietų laimėtojams bus įteikti diplomai, prizai



Ansamblių pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios sudėtis bus paskelbta
konkurso dieną



Komisijos sprendimai - galutiniai ir neginčijami



Vertinimo komisija skirs specialias nominacijas už originaliausią ansamblio sudėtį bei
stilistiškai atliktą epochos kūrinį



Visiems atlikėjams ir jų mokytojams bus įteikiami padėkos raštai

7. Bendrieji reikalavimai
Festivalis-konkursas vyks 2017 m. kovo 30 d. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje
Atgimimo g. 30, Ignalina
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2017 m. kovo 13 d. adresu:
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla Atgimimo g. 30. LT-30119 arba el.paštu:
muzika@ignalina.lt










Paraišką sudaro dalyvio anketa
Konkurso nuostatus ir anketą galima rasti interneto svetainėje muzika@ignalina.lt
Konkurso dieną dalyviai turi atvykti į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą ir
registruotis festivaliui-konkursui
Registracija vyks nuo 09:00 iki 10:30
Festivalio-konkurso dalyvių repeticijos koncertų salėje - nuo 09:00 iki 10:30
Festivalio-konkurso pradžia - 11:00
Dalyvio mokestis solistui – 6 Eur, kitiems ansamblio dalyviams – po 4 Eur kiekvienam
Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu
Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai

8. Rekvizitai
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla Atgimimo g. 30, LT-30119
Koordinatoriai: Direktorė Birutė Paukštienė, tel. (8 386) 36729; direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Aldona Čeponienė, tel. 8-686 87513; pučiamųjų skyriaus vedėjas Tomas Kochanka,
tel. 8 657 83045

I respublikinio solistų ir kamerinių ansamblių
festivalio – konkurso
,,Pūtikai ir Jų draugai 2017“
DALYVIO ANKETA
1. Mokykla, telefonas, elektroninis paštas
2. Grupė I, II, III, IV (pabraukti)
3. Nurodyti ansamblio sudėtį (solistas, duetas, trio, kvartetas, kvintetas ir kt.)
4. Konkurso – festivalio dalyvis (-iai)

Vardas, pavardė

Gimimo data

Klasė

Instrumentas

5. Programa
Eil.
Nr.

Autorius (originalo kalba)

6. Dalyvio (-ių) mokytojas (-ai)
7. Koncertmeisteris
P. S. Anketa pildoma didžiosiomis raidėmis.

Kūrinio pavadinimas

Trukmė

