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XI DZŪKIJOS KRAŠTO FESTIVALIO-MARATONO 

„ARCHINFESTA“ NUOSTATAI 
 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Ugdyti moksleivių artistiškumą, pilnavertiškumą, pasitikėjimą savimi, integraciją į                           

visuomenę.  

2. Plačiau susipažinti su įvairių šalių kompozitorių kūriniais; 

3. Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant galimybę visiems              

norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje. 

4. Sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalinimo galimybę muzikos mokyklų mokytojams, jų 

ugdytiniams. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

 

5. Alytaus muzikos mokyklos styginių instrumentų skyrius. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Dalyvauti kviečiami mokiniai, grojantieji smuiku, altu, violončele, gitara, kontrabosu, 

kanklėmis ir kitais instrumentais solo ir įvairių sudėčių ansambliuose. Maratone taip pat gali 

dalyvauti instrumentiniai ansambliai, kuriuose yra bent vienas styginis instrumentas. Solistams 

ir ansambliams akompanuoti gali akompaniatorius – mokytojas arba mokinys. 

7.   Festivalio-maratono dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais. 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 

8.   Festivalis-maratonas vykdomas dvejais etapais: solistų – 2022 m. gegužės 3 d. (antradienis) 14.00 

val. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salėje (Sporto g. 12, Alytus), ansamblių – 2022 m. gegužės 

21 d. (šeštadienis) 11.00 val. Alytaus miesto parke. 

9.    2022-05-03  Festivalio-maratono solistų pasirodymai galimi: kontaktiniu ir virtualiu būdu.  

Kontaktiniu būdu repeticijos vyks nuo 12.00 val., pasirodymų pradžia 14.00 val. 

Virtualiu būdu atlikėjo vaizdo įrašas turi būti vientisas, horizontalus, vaizdo ekrane atlikėjas turi 

matytis visas (nuo galvos iki kojų), bei turi būti sukurtas ne anksčiau nei 2022 m. Vaizdo įrašo 

nuorodą siųsti iki balandžio 18 d. paraiškos formoje. Festivalis bus viešinamas Alytaus muzikos 

mokyklos Facebook paskyroje Alytaus muzikos mokykla Dalyvio mokestis turi būti pervestas iki 

2022 m. balandžio 18 d. 

10.  2022-05-21 Festivalio-maratono ansamblių dalyvių pasirodymai skirti „Gatvės muzikos 

dienai“ paminėti. Repeticijos vyks nuo 10.00 val. Išsamesnė informacija apie festivalio programą 

bus išsiųsta dalyvio anketoje nurodytu el. paštu iki gegužės 14 d. Dalyvių anketa ir mokestis turi būti 

atsiųstas iki 2022 m. gegužės 9 d. 

11.   Festivalio-maratono dalyvio mokestis – 5,00 Eur. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011423052282


Gavėjas: Alytaus muzikos mokykla 

Gavėjo kodas: 191057492 

Gavėjo sąskaitos numeris: AB Šiaulių bankas, Nr. LT 14 7181 2000 0213 0675 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir festivalio-maratono pavadinimą 

„Archinfesta“. Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir ją atsiųsti kartu su dalyvio anketa  

el. paštu:  rfrendzeliene@gmail.com 

 

V. REPERTUARAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

 

Mokyklos, norinčios dalyvauti festivalyje-maratone, programas (1 laisvai pasirinkta pjesė) 

atsiunčia elektroniniu paštu: rfrendzeliene@gmail.com  iki 2022 m. balandžio 18 d. ir gegužės 9 d. 

Paraiškos pateikimas dalyvavimui festivalyje-maratone yra vertinamas kaip sutikimas su visomis 

festivalio-maratono sąlygomis, pavyzdžiui, vaizdo įrašo, pavardės, programos skelbimas. 

 

Smulkesnė informacija: Rita Frendzelienė, tel. (+370 616) 49 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


