
NACIONALINIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS, MOKYMO IR INFORMACIJOS CENTRAS

VIII TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ TALENTŲ KONKURSO
„TAUTINIAI AKCENTAI MUZIKOJE”

N U O S T A T A I

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Atrasti ir skatinti talentingus jaunuosius atlikėjus ir kompozitorius.
2. Siekti vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, meninės iniciatyvos.
3. Skatinti tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių mokyklų.

II. LAIKAS IR VIETA
4. Konkursas vyks 2014 m. lapkričio 29 d. 9.30 val. (dalyvių pasirodymo eilės tvarka bus paskelbta vėliau).
5. Konkurso vieta: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).

III. DALYVIAI IR PARAIŠKOS
6. Kviečiami dalyvauti muzikos (meno) mokyklų, bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų bei kitų švietimo

įstaigų mokiniai, tautinių bendrijų atstovai nuo 7-rių iki 24-rių metų.
7. Dalyviai skirstomi į kategorijas:

A – dainavimas (klasikinė muzika); A1 – nuo 7 iki 11 m., A2 – nuo 12 iki 16 m., A3 – nuo 17 iki 24 metų.
B – fortepijonas; B1 – nuo 7 iki 11 m., B2 – nuo 12 iki 16 m., B3 – nuo 17 iki 24 metų.
C – liaudies instrumentai ir akordeonas; C1 – nuo 7 iki 11 m., C2 – nuo 12 iki 16 m., C3 – nuo 17 iki 24 metų.
D – styginiai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai; D1 – nuo 7 iki 11 m., D2 – nuo 12 iki 16 m., D3 – nuo 17 iki 24
metų;
E – kameriniai ansambliai (nuo 2 iki 5 dalyvių); E1 – nuo 7 iki 11 m., E2 – nuo 12 iki 16 m., E3 – nuo 17 iki 24
metų (ansambliai priskiriami atitinkamai kategorijai pagal vyriausiojo dalyvio amžių);
F – kompozicija; F1 – nuo 7 iki 11 m., F2 – nuo 12 iki 16 m., F3 – nuo 17 iki 24 metų;

8. Paraiškas pateikti elektroniniu paštu konkursai@mail.ru iki 2014 m. lapkričio 14 d. Būtina paskambinti
mob. +370-603-48841.

9. Transporto, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.

IV. REPERTUARAS
10. A, B, C, D ir E kategorijų dalyviai atlieka po du laisvai pasirinktus kūrinius:

1) savo šalies kompozitoriaus kūrinys (gali būti harmonizuotas arba aranžuotas liaudies muzikos kūrinys);
2) laisvai pasirinktas kūrinys (rekomenduojama pasaulio tautų).

11. Pageidautina, kad kūriniai būtų skirtingo charakterio. Vokalinės muzikos kūriniai turi būti atliekami originalo kalba.
12. A, B, C, D ir E kategorijų dalyviai negali naudotis garso stiprinimo aparatūra ir fonogramomis. A, C ir D kategorijų

dalyviams gali akompanuoti vienas pianistas. Pasirodymo trukmė iki 6 min. Dalyviams, kurie viršys šį laiko limitą,
bus mažinami balai.

13. F kategorijos dalyviai pateikia du savo sukurtus vokalinius arba instrumentinius kūrinius solistui arba kameriniam
ansambliui. F dalyvių sukurtos originalios kompozicijos pateikiamos vaizdo ar garso įrašų pavidalu. Kūrinių natas,
jų aprašus (anotacijas) ir įrašus (Audio-CD arba Video-DVD formatu) dalyviai siunčia iki 2014 m. lapkričio 7 d. el.
paštu lyra@365.lt .

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
14. Konkurso dalyvių pasirodymą ir kompozitorių kūrinius vertins tarptautinė vertinimo komisija.
15. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai.
16. Geriausi visų kategorijų dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais ir suvenyrais.
17. Visiems konkurso dalyviams ir jų pedagogams bei koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai.

VI. ORGANIZATORIUS
Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras.

VII. KOORDINATORIAI:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“;
Kaliningrado (Rusija) Dmitrijaus Šostakovičiaus vaikų muzikos mokykla.


