
 

 

 
 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

Solinio dainavimo specializacija 

 

 

IX Vilniaus miesto jaunųjų dainininkų festivalio-konkurso  

„Dainų namai“ 

n u o s t a t a i 

 

 
 

1. Festivalio tikslai ir uždaviniai 

 

1. Puoselėti vaikų dainavimo tradiciją, kviečiant bendradarbiauti Vilniaus miesto muzikos mokyklas, 

kitas švietimo įstaigas; skatinti domėjimąsi klasikine ir šiuolaikine lietuvių bei užsienio kompozitorių 

vokaline muzika; ugdyti ankstyvojo muzikinio ir jaunesniųjų klasių mokinių meninę saviraišką, 

kūrybiškumą.  

 

2. Bendrosios sąlygos 

 

2.1. Festivalis-konkursas vyks 2017 m. spalio 28 d. 12.00 val. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

salėje (Taikos g. 47, Vilnius, tel. +370 6 8632612, el. paštas: lyra@365.lt).  

2.2. Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ir rajono moksleiviai.  

2.3. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys festivalio dalyviai. 

 

3. Festivalio dalyviai ir tvarka 

 

3.1. Festivalio dalyviai (solistai) skirstomi į keturias grupes: 

A. 3-6 metų amžiaus; 

B. 7-10 metų amžiaus; 

C. 11-12 metų amžiaus; 

D. 13-14 metų amžiaus; 
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E. 15-16 metų amžiaus; 

F. Ansambliai (iki 12 asmenų). 

 

3.2. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias grupes: 

A1 3-6 metų amžiaus; 

B1 7-10 metų amžiaus; 

C1 11-13 metų amžiaus; 

   D1 13-14 metų amžiaus; 

E1  15-16 metų amžiaus; 

F1 Ansambliai (iki 12 asmenų). 

 

3.3. Festivalio-konkurso dalyvių pasirodymo eilės tvarką ir renginio programą sudaro organizacinis 

komitetas. Konkurso dalyvius vertina komisija. Komisijos spendimai neginčijami.  

 

 

4. Repertuaras 

 

4.1. Festivalio dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 1-2 kūrinius (dainas). Pasirodymo trukmė – iki 5 

min. 

4.2. Konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius. Pasirodymo trukmė – iki 7 min. Abu 

kūriniai atliekami atmintinai. 

4.3. Festivalio dalyviams akompanuoti galima fortepijonu, kitais instrumentais, galima naudoti 

fonogramą ir garso stiprinimo aparatūrą. Konkurso dalyviams akompanuoti galima tik fortepijonu. 

4.4. Visi dalyviai paruošia festivalio himną I. Steišūnienės dainą „Kur dainų namai“ (natos 

pridedamos, žr. žemiau).  

 

 

5. Kita informacija 

 

5. Paraiškos registruojamos internetu iki 2017 m. spalio 8 d. adresu: 

https://goo.gl/forms/cb4uXRSjEMcXtz8B3 

 

6. Festivalio-konkurso internetinė svetainė: http://lyra.365.lt/programos2/Kur-dainu-namai/ 

7. Kūrinių fonogramos turi būti pateiktos organizatoriams iš anksto. 

8. Festivalio-konkurso dalyviai ir nugalėtojai bus apdovanojami padėkos raštais arba diplomais. 

 

 

https://goo.gl/forms/cb4uXRSjEMcXtz8B3
http://lyra.365.lt/programos2/Kur-dainu-namai/


 


