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Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
V Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas

Nuostatai
1. Konkurso tikslai ir uždaviniai
Tęsti šiuolaikinės fortepijoninės muzikos tradiciją, kviečiant bendradarbiauti Lietuvos muzikos
mokyklas, skatinti pedagogų domėjimąsi šiuolaikine lietuvių bei užsienio kompozitorių muzika,
keistis kūrybine, profesine patirtimi, sudominti moksleivius šių laikų muzika, lavinti jų meninę
saviraišką, kūrybiškumą, muzikinius gebėjimus.
Konkursas rengiamas kas dvejus metus.
Konkurso idėjos autorė Kristina Gricienė.
2. Bendros sąlygos
2.1. Konkursas vyks dviem turais:
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio bei Ukmergės regioninis atrankos konkursas vyks 2013 m. kovo 2d.
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio bei Ukmergės muzikos mokyklose.
Vilniaus regiono atrankos konkursas vyks 2013 m. kovo 9 d. muzikos mokykloje “Lyra”.

Respublikinis konkursas vyks 2013 m. kovo 23 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Kamerinėje salėje (Tilto g. 16, Vilnius).
2.2. Pagrindinis konkurso rengėjas Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra“ (Laisvės pr. 57, tel. +370
5 242 9470, faksas +370 5 247 8891, el. paštas: sypsenele2013@gmail.com). Konkurso projekto
vadovas – mokyklos direktorius Gintautas Smolskas. Organizacinis komitetas: pirmininkas Albertas
Baika, fortepijono specializacijos kuratorė Snieguolė Jogėlienė (+370 659 90374), mokytojai Rima
Bagotyrienė, Rasa Kulikauskienė, Romualdas Lukošius, Elžbieta Pilecka, Audronė Ruzgienė,
Daiva Valackienė.
2.3. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų fortepijono specialybės moksleiviai.
2.4. Stojamasis kiekvieno mokinio – dalyvio mokestis 50 Lt. Sąskaita: LT 68 4010 0424 0395 1807
Pervedant dalyvio mokestį nurodykite mokyklos pavadinimą, miestą, dalyvio vardą, pavardę,
mokytojo vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą.
2.5. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.

3. Konkurso tvarka
3.1. Konkurso dalyviai (solistai ir fortepijoniniai duetai bei trio) skirstomi į keturias grupes:
A. I-III klasės
B. IV-V klasės
C. VI-VIII klasės
D. Ansambliai
3.2. Regioninio atrankos konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios narius kviečia
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninio atrankos konkurso rengėjai. Į regiono
atrankos konkurso vertinimo komisiją deleguojamas vienas Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra“
atstovas.
Respublikinio konkurso vertinimo komisijos narius kviečia Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra“
organizacinis komitetas.
3.3. Regioninio atrankos konkurso nugalėtojai dalyvauja Respublikiniame konkurse..
3.4.Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

4. Repertuaras
4.1. Atliekami du kūriniai:
a) kompozitoriaus Juliaus Andrejevo pjesė (galima kito šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus
pjesė). J.Andrejevo pjesių gaidos yra muzikos mokyklos „Lyra“ tinklapyje http://lyra.365.lt/programos2/Sypsenele/2013/andrejevas.htm
b) šiuolaikinio užsienio kompozitoriaus pjesė, sukurta XX a. antroje pusėje ir vėliau.
4.2. Visi kūriniai atliekami mintinai.
4.3. Ansamblių dalyviai kūrinius skambina vienu fortepijonu.

5. Apdovanojimai
5.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais ir suvenyrais.
5.2. Konkurso laureatai bei diplomantai bus apdovanojami diplomais ir prizais. Už geriausiai
atliktas J.Andrejevo pjeses bus įteikti specialūs prizai.
6. Anketų pateikimo tvarka
6.1. Regioninio atrankos konkurso dalyvių anketos ir mokesčiai pateikiami iki 2013 m. vasario 1d.
regioninio atrankos konkurso rengėjams:
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Laisvės pr. 57 , el.p. sypsenele2013@gmail.com
Koordinatorė mokytoja Rasa Kulikauskienė (+370 672 10171)
Ukmergės meno mokykla
Vienuolyno g. 7, el.p. ukmmrastine@gmail.com
Koordinatorė fortepijono skyriaus kuratorė Daina Kriaučiūnienė (+370 655 10988)
Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokykla
Statybininkų pr. 5, el.p. kmmrastine@gmail.com
Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Jolita Šlajienė (+370 606 12309)
Šiaulių II-oji muzikos mokykla
Dainų g. 26, el.p. dumm@splius.lt
Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Valerija Dovydaitienė (+370 41 552757)
Panevėžio muzikos mokykla
Vilniaus g. 2, el.p. panmm@takas.lt
Koordinatorė fortepijono skyriaus kuratorė Gražina Beleckienė (+370 655 14899).

Organizacinis komitetas

