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Pirmojo respublikinio festivalio „Crossover style“
NUOSTATAI
I. Tikslai ir uždaviniai
1. Bendradarbiavimas tarp instrumentinių kultūrų, naujų netradicinių ansamblių sudėčių
kūrimas. Birbynės populiarinimas plačiojoje muzikinėje visuomenėje.
2. Neįprasto skambesio ieškojimas. Muzikos pateikimas neįprastomis, negirdėtomis sudėtimis
mišrių ansamblių, kuriuose būtinai yra birbynė.
3. Naujų kūrinių ir instrumentuočių kūrimas.
4. Bendradarbiavimas tarp pedagogų, mokyklų, miestų.

II. Laikas ir vieta
5. Festivalis vyks 2018 m. vasario 10 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ (Taikos g. 47,
Vilnius).
o 10 val. – festivalio dalyvių registracija.
o 10:00–11:30 val. – repeticijų laikas.
o 12 val. – festivalio koncerto pradžia.
Išsami konkurso programa ir dalyvių pasirodymo festivalyje tvarka bus išsiųsta el. paštu
kiekvienam konkurso dalyviui ir paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje adresu:
www.lyramm.lt

III. Festivalio dalyviai
6. Festivalyje gali dalyvauti mišrių sudėčių ansambliai, tačiau juose būtinai turi būti nors viena
birbynė. Fortepijono ir birbynės duetas nėra laikomas tinkamu ansambliu dėl akomponavimo
tradicijų, todėl reikėtų, kad fortepijoniniai ansambliai būtų mažiausiai iš trijų skirtingų
instrumentų.
7. Ansamblio narių skaičius nuo 2 iki 8 atlikėjų.
8. Ansamblio nariai negali būti vyresni nei 18 metų amžiaus festivalio dieną.
9. Leidžiama naudoti įvairiausius akustinius instrumentus. Jeigu bus naudojami elektroniniai
muzikos instrumentai su papildoma įranga, dėl jos reikia iš anksto pasitarti su festivalio
organizatoriais.

IV. Festivalio sąlygos
10. Ansambliai pasirodymo metu gali atlikti 1 arba 2 kūrinius.
11. Siekiant, kad birbynė būtų integruota į kuo platesnę muzikinę visuomenę, ansamblio
programa turėtų būti jai įprasta. Jeigu nusprendėte groti kažką iš tradicinio lietuvių liaudies
repertuaro, reikėtų, kad aranžuotė būtų perdaryta į neįprastą skambesį (pvz., svingo ar kokiu
kitu stiliumi, galbūt miksuojant kelių skirtingų žanrų kūrinių temas).
12. Už kiekvieną ansamblį prašome įmokėti 5 € paramą festivaliui.
Pervedant įmoką nurodykite, kad tai yra parama Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
festivaliui „Crossover style“ ir festivalyje dalyvaujančio ansamblio vadovo vardą,
pavardę.
AB DNB bankas, kodas 40 100, sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807, gavėjas BĮ
„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
13. Festivalio dalyvių anketos ir įmokų patvirtinimai pateikiami iki 2018 m. sausio 15 d. el. p.
laurynasvaitkus@gmail.com
14. Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys.

V. Apdovanojimai
15. Festivalio dalyviams ir vadovams bus įteikti padėkos raštai.

VI. Festivialio organizatoriai
16. Festivalį organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, liaudies instrumentų specializacija.
17. Festivalį koordinuoja Laurynas Vaitkus – liaudies instrumentų specializacijos kuratorius,
birbynės mokytojas.
18. Kontaktai:
o El. p. – laurynasvaitkus@gmail.com
o Tel. nr. – +370 677 08153

