
PATVIRTINTA 
Alytaus muzikos mokyklos 
direktoriaus 2018 m. sausio 25 d. 
įsakymu Nr. V-8

II RESPUBLIKINIS AKORDEONISTŲ FESTIVALIS 
„PAVEIKSLĖLIŲ MUZIKA“

NUOSTATAI

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

• Paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį vaikų muzikos ir dailės kūryboje.
• Populiarinti akordeono muziką.
• Suteikti galimybę jauniesiems akordeonistams dalyvauti muzikos šventėje ir skatinti jų meninę -  

kūrybinę saviraišką.
• Plačiau susipažinti su įvairių šalių kompozitorių programiniais kūriniais akordeonui.
• Sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę muzikos mokyklų mokytojams ir jų 

mokiniams.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

• Respublikinį jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja ir rengia Alytaus muzikos mokykla.
• Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės mokiniai -  

solistai, ansambliai (akordeonų ir mišrūs).
• Visi dalyviai bus apdovanoti festivalio diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
• Dalyvio (solisto ar ansamblio nario) mokestis -  3 eurai.
• Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai.

3. PROGRAMA

1. Renginio dalyviai atlieka 1 laisvai pasirinktą programinę pjesę (Ruduo, Lėlė, Meškučio lopšinė ir 
pan.).

2. Nupiešia ir PDF formatu kartu su paraiška atsiunčia savo kurinio iliustraciją.

4. LAIKAS IR VIETA

Festivalis vyks 2018 m. balandžio mėn. 19 d. Alytaus kraštotyros muziejaus konferencijų salėje, 
Savanorių g. 6, Alytus.

13.00 -  14.00 -  Dalyvių registracija Alytaus kraštotyros muziejuje.
14.00 -  17.00 -  Festivalio dalyvių koncertas, ekskursija muziejuje.
17.00 -  18.00 -  seminaras „Programinė muzika“, diskusijos ir festivalio aptarimas.

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių, renginio tvarkaraštis gali keistis.



5. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

Paraiškas siusti iki 2018 m. kovo 30 d. adresu:
Alytaus muzikos mokykla: Sporto g. 12, 62152 Alytus, ei. paštas konkursas.alytus@gmail.com. 
arba V. Ligeikienei: ei. paštas violeta.ligeikiene@alytausmuzika.lt 
Kartu su paraiška atsiųsti:

• Stojamojo mokesčio {mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
• Atliekamo kūrinio piešinį -  iliustraciją PDF formatu.

Mokestį dalyviai sumoka pavedimu:
Alytaus muzikos mokykla, įm. kodas 191057492, Sporto g. 12, Alytus
SEB bankas, sąskaitos Nr. LT 957044060001998916
Festivaliui „Paveikslėlių muzika“, dalyvio vardas, pavardė, mokykla.

Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas.

Informacija teikiama: V. Ligeikienė, tel. (8 686) 11 767, 
ei. paštas violeta.ligeikiene@alvtausmuzika.lt
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II RESPUBLIKINIO AKORDEONISTŲ FESTIVALIO

„PAVEIKSLĖLIŲ MUZIKA“ 

DALYVIO ANKETA

Miestas (rajonas), 
Atstovaujamos muzikos 
(meno) mokyklos 
pavadinimas
Atlikėjo vardas, pavardė, 
klasė, gimimo data
Mokytojas 
(vardas, pavardė, 
kontaktinis telefonas, 
ei. paštas)
Atliekama programa

Programos trukmė

Pageidaujamas kėdžių 
kiekis scenoje

Seminaro „Programinė muzika“ dalyvio anketa:

Seminaro dalyvis, klausytojas (vardas, pavardė, 
pareigos, švietimo įstaiga

Pranešimo tema, kvalifikacinė kategorija 
(jei pageidaujama gauti lektoriaus pažymėjimą).


