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Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Solinio dainavimo specializacija

II lietuviškų dainų atlikimo konkursas „Lietuva – skambėki dainose“,
skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui

I. Organizatorius:
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“, dainavimo mokytoja Aušra Cicėnaitė Uždavinienė, solinio
dainavimo specializacijos kuratorius, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas.
II. Tikslai ir uždaviniai
1. Puoselėti meilę Gimtajam kraštui – Lietuvai.
2. Siekti vaikų ir jaunimo vokalinio meno saviraiškos, kūrybiškumo, meninės iniciatyvos.
3. Skatinti lietuvių liaudies dainų, patriotinių dainų apie Lietuvą atlikimą.

III. Vieta ir laikas
2018 m. kovo 24 d. 13.00 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ (Taikos g. 47, Vilnius).

IV. Renginio dalyviai
Kviečiami dalyvauti įvairių švietimo įstaigų nuo 7 iki 18 metų dainininkai solistai. Dalyvio
mokestis 10 Eur.
Mokestis mokamas po to, kai dalyvis, užpildęs paraišką, gauna kvietimą dalyvauti konkurse.
Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 9 dienos.
Dalyvio mokestis mokamas į AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT 0973 0001 0000 780259),
nurodant konkursui „Lietuva – skambėki dainose“. Mokėjimo pavedimo kopija siunčiama el.
paštu lyramm@inbox.lt
V. Dalyvių kategorijos ir repertuaras
Dalyvių kategorijos: A kategorija 7–9 metų amžiaus; B kategorija 10–12 m. amžiaus; C
kategorija 13–15 m. D kategorija 16–18 m. amžiaus.

Visi dalyviai atlieka po du kūrinius lietuvių kalba:
1) harmonizuota arba autentiška lietuvių liaudies daina;
2) daina, kurioje atsispindėtų meilė Tėvynei – Lietuvai.
Dalyviui akompanuoja vienas pianistas. Draudžiama naudotis fonogramomis ir garso
sustiprinimo aparatūra. Pasirodymo trukmė – iki 6 min.
Paraiškas užpildyti internetu iki 2018 m. kovo 1 d.
https://goo.gl/forms/6jiz1cYVNH47AZ1G2
Informacija el. paštu lyramm@inbox.lt. Netvarkingai ir nepilnai užpildytos paraiškos
nepriimamos ir dalyviui kvietimas nesiunčiamas.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
1. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija.
2. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami.
3. Geriausi visų kategorijų dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais ir suvenyrais.
4. Konkurso dalyviams ir jų pedagogams bei koncertmeisteriams bus įteikti padėkos
raštai.

Kontaktiniai asmenys:
Aušra Cicėnaitė-Uždavinienė (tel. +37068724078; el. paštas ausracicenaite@yahoo.com),
Rolandas Aidukas (tel. +370686532612; el. paštas rolandas.aidukas@gmail.com).

