
PATVIRTINTA 

Alytaus muzikos mokyklos 

direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. 

įsakymu Nr. V-4 

 

XII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KAMERINĖS MUZIKOS KONKURSAS-

FESTIVALIS „GIOVANI VIRTUOSI“ 

 

NUOSTATAI 

 

Tikslai: 

- ugdyti klausytoją aktyviam muzikos klausymui ir jos suvokimui; 

- propaguoti ansamblinio muzikavimo tradicijas; 

- skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių šalių ir miestų (meno) muzikos mokyklų. 

- bendravimas, bendradarbiavimas, gerosios patirties skleidimas. 

 

1. Bendrosios sąlygos:  
 

Konkurso vieta:   Alytaus muzikos mokykla 

Adresas: Sporto g. 12,  62152 Alytus 

Telefonas/faksas: +370-315-73724 

El. paštas: 

 

amm@muzika.alytus.lm.lt 

Festivalio data: 

 

Konkurso data: 

Festivalis: Fortepijoniniai ir kameriniai ansambliai 2019 m. 

gegužės 3 d.  

Konkursas: Fortepijoniniai ansambliai 2019 m. gegužės 3 d.  

Konkursas: Kameriniai ansambliai 2019 m. gegužės 4 d.  

1.1. Tarptautinį jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalį-konkursą organizuoja Alytaus muzikos 

mokykla. 

1.2. Konkurse ir festivalyje gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių muzikos ir meno mokyklų 

fortepijoniniai ir įvairūs kameriniai ansambliai. Mokytojai-iliustratoriai ansamblyje nedalyvauja. 

2. Dalyvio mokestis: 

2.1. Festivalio stojamasis mokestis 8 EUR  kiekvienam dalyviui. 

2.2. Konkurso stojamasis mokestis 15 EUR  kiekvienam dalyviui.  

  Dalyvio mokestį pervesti:  

 Alytaus muzikos mokykla     

 Įm. kodas 191057492, Sporto g. 12, Alytus 

 Šaulių bankas, sąskaitos Nr. LT 147181200002130675 

 Konkursui -festivalis „GIOVANI VIRTUOSI“ 

 Pavedime prašome nurodyti dalyvių pavardes, vardus. 

 Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas. 

3. Konkurso tvarka: 

3.1.Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes pagal gimimo metus ir į keturias 

 kategorijas (nurodyta lentelėje). Esant skirtingam ansamblio atlikėjų amžiui, grupė nustatoma 

 pagal ansamblio dalyvių vidurkį. 

 

KATEGORIJA 7-9 metai      

imtinai 

10-12 metai 

     imtinai 

13-15 metai 

    imtinai 

16-18 metai 

    imtinai 

I FORTEPIJONINIAI 

ANSAMBLIAI 

A grupė/ 

5 min. 
B grupė/ 

10 min. 
C grupė / 

12 min. 
D grupė/ 

15 min. 
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(2-4 dalyviai)  

II 

 

VIENARŪŠIAI 

INSTRUMENTINIAI 

ANSAMBLIAI 

( 2-12 dalyvių) 

E grupė/ 

5 min. 
F grupė/ 

10 min. 
G grupė/ 

12 min. 
H grupė/ 

15 min. 

III MAŽIEJI KAMERINIAI 

ANSAMBLIAI 

(2-4 dalyviai) 

I grupė/ 

5 min. 
J grupė/ 

10 min. 
K grupė/ 

12 min. 
L grupė/ 

15 min. 

IV DIDIEJI  

INSTRUMENTINIAI 

KAMERINIAI 

ANSAMBLIAI 

(5-12 dalyviai) 

M grupė/ 

5 min. 
N grupė/ 

10 min. 
O grupė/ 

12 min. 
P grupė/ 

15 min. 

 

3.2. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizatoriai. 

Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos konkurso pradžioje. 

4. Repertuaras: 

4.1. Konkurso dalyviai atlieka du skirtingų charakterių kamerinius kūrinius. 

 I. Baroko arba klasicizmo epochos kūrinys. 

 II. Romantinio laikotarpio arba XX−XXI a. kūrinys.  

4.2 Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį. 

4.3. Kūriniai gali būti atliekami ne mintinai. 

4.4. Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką. 

5. Konkurso ir festivalio prizai ir apdovanojimai: 
5.1. Festivalio dalyviai  ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais. 

5.2. Konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus pažymėti padėkos raštais, o nugalėtojai apdovanojami 

laureatų diplomais, bei organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais. 

5.3. Specialūs apdovanojimai: 

 už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą; 

 už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą; 

 už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą; 

 už geriausią XX a. kūrinio atlikimą; 

6. Paraiškų pateikimo tvarka:  

Konkurso-festivalio dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 25 d. elektroniniu paštu adresu  

giovanivirtuosi@gmail.com  

Prie paraiškos būtina pridėti:  

6.1. Paraišką ansambliui (pagal formą).  

6.2. Patvirtinantį dalyvio mokesčio už konkursą ar festivalį dokumentą (dalyviai tvirtinami tik 

atsiuntus mokesčio kvitą). 
6.3. Gimimo liudijimo kopiją. 
Informacija apie registraciją, repeticijas, apgyvendinimo sąlygas bus išsiųsta kartu su pakvietimu 

dalyvauti konkurse ar festivalyje iki 2019 m. balandžio 20 d. 

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys konkurso - festivalio dalyviai. 

Jeigu reikalinga nakvynė, būtina užpildyti paraišką mokyklai dėl nakvynės, vieną bendrą formą 

visiems tos mokyklos dalyviams. 

7. Konkurso-festivalio koordinatorė mokytoja ekspertė Rita Frendzelienė. 

Informacija: Tel. (+370 616) 49 563   

Elektroninis paštas: rfrendzeliene@gmail.com 
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