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Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
VIII 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.

2. Konkurso vieta ir laikas
Konkursas vyks 2019 m. kovo 9 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ (Taikos g. 47).
Išsami konkurso programa bei dalyvių pasirodymo konkurse tvarka bus išsiųsta el. paštu
kiekvienam konkurso dalyviui ir paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje, adresu
www.lyramm.lt

3. Konkurso dalyviai
3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų fortepijono dalyko
moksleiviai.
3.2. Konkurso dalyviai (solistai ir fortepijoniniai ansambliai) skirstomi į keturias grupes:
A I–III klasės
B IV–V klasės
C VI–VIII klasės
D ansambliai

3.3. Rekomenduojama dalyvių atranka mokyklose iki paraiškų pateikimo.
4. Konkurso sąlygos
4.1. Atliekami du skirtingo charakterio kūriniai:
a) Tatjanos Šlaustienės pjesė (gaidas rasite internetinėje svetainėje, adresu
www.lyramm.lt, arba šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus, gimusio 1915 m. ir vėliau, originali
pjesė.
b) šiuolaikinio užsienio kompozitoriaus, gimusio 1915 m. ir vėliau, originali pjesė.
4.2. Visi kūriniai atliekami mintinai.
4.3. Fortepijoninių ansamblių dalyviai kūrinius skambina vienu fortepijonu.
4.4. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija.
4.5. Stojamasis kiekvieno dalyvio mokestis 15 Eur.
Pervedant mokestį nurodykite, kad tai yra parama Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
konkursui „Šypsenėlė“ ir konkurso dalyvio vardą, pavardę.
AB Luminor bankas, kodas 40 100, sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807, gavėjas BĮ
„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
Konkurso dalyvių anketos ir mokesčių patvirtinimai pateikiami iki 2019 m. vasario 1 d.
el. p. sypsenele.lyra@gmail.com
4.6. Dalyvio paramos mokestis bus naudojamas konkurso organizavimo išlaidoms padengti
ir suvenyrams, skirtiems konkurso dalyviams bei laureatams.
4.7. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.

5. Apdovanojimai
5.1. Visi konkurso dalyviai bei jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais.
5.2. Konkurso laureatai bus apdovanojami diplomais ir suvenyrais, sėkmingai pasirodžiusieji
– diplomais. Už geriausiai atliktas lietuvių kompozitorių pjeses bus įteikti specialūs
prizai.

6. Konkurso organizatoriai
6.1. Konkurso kuratorius – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius Gintautas
Smolskas.
6.2. Konkurso koordinatoriai :
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Subačius;
Fortepijono specializacijos kuratorė Snieguolė Jogėlienė (tel.: +370 659 90374);
Fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Rasa Kulikauskienė (tel.: +370672 10171);
Fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Daiva Valackienė.

