
II MIKO VAITKEVIČIAUS
VAIKŲ IR JAUNIMO VOKALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO

N U O S T A T A I

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tęsti  ir  puoselėti  vaikų  ir  jaunimo  solinio  ir  ansamblinio  dainavimo  tradicijas,  ugdyti  kultūrinį
bendravimą.

2. Siekti  vaikų ir  jaunimo saviraiškos,  kūrybiškumo,  meninės  iniciatyvos, puoselėjant  akademinio  ir
estradinio dainavimo tradicijas.

3. Propaguoti Miko Vaitkevičiaus vokalinę kūrybą.
4. Skatinti naujų vokalinių kūrinių ir autorinių dainų vaikams ir jaunimui kūrimą.

II. LAIKAS IR VIETA

5. Festivalis vyks 2012 m. kovo 17 d. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Laisvės pr. 57, Vilnius.
6. Festivalio baigiamasis koncertas vyks balandžio mėnesį vienoje iš Vilniaus koncertų salių. Data ir

vieta bus patikslinta vėliau.

III. DALYVIAI

7. Festivalyje kviečiami  dalyvauti  muzikos  ir  meno  mokyklų moksleiviai  –  dainininkai  solistai  arba
vokaliniai ansambliai (iki 10 dalyvių). 

8. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
9. Paraiškas-anketas pateikti iki 2012 m. vasario 17 d. elektroniniu paštu lyra@365.lt)
10. Organizatoriai  pasilieka  sau  teisę  spręsti  apie  anketas  pateikusių  pretendentų  dalyvavimą  ir

patvirtintiems dalyviams išsiunčia asmeninius kvietimus.
11. Dalyvio  mokestis  solistui  –  20  Lt,  ansambliui  –  40  Lt.  Mokestis  mokamas  atvykus  į  festivalį,

registracijos metu.

IV. REPERTUARAS

12. Dalyviai  atlieka  po  vieną  arba  du  laisvai  pasirinktus  kūrinius.  Rekomenduojame  atlikti  Miko
Vaitkevičiaus  dainą  arba  savo  kūrybos autorinę  dainą.  Programa nurodyta paraiškoje  negali  būti
keičiama.

13. Dalyviui  akompanuoja  vienas  pianistas  arba  muzikantas.  Dalyvis  gali  ir  pats  sau  akompanuoti
fortepijonu, gitara ir pan. Galima naudoti fonogramą. Fonogramos (mp3 arba wav formatu) turi būti
atsiųstos kartu su paraiška.

14. Pasirodymo trukmė iki 7 min. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai.

V. APDOVANOJIMAI

15. Festivalio dalyvių pasirodymą vertins žiuri.  Geriausi  dalyviai bus apdovanoti  laureatų diplomais ir
jiems bus suteikta teisė dalyvauti baigiamajame festivalio koncerte.

16. Visi festivalio dalyviai gaus padėkos raštus.

VI. ORGANIZATORIAI

17. Festivalį organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“.
18. Koordinatorius – solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius Rolandas Aidukas (mob. tel.

868632612).

mailto:lyra@365.lt

