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Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Solinio dainavimo specializacija

X jaunųjų dainininkų festivalio-konkurso „Dainų

namai“

NUOSTATAI

1. Festivalio-konkurso tikslas ir uždaviniai
1. Puoselėti vaikų dainavimo tradiciją, kviečiant bendradarbiauti Vilniaus miesto muzikos mokyklas,
kitas švietimo įstaigas; skatinti domėjimąsi klasikine ir šiuolaikine lietuvių bei užsienio kompozitorių
vokaline muzika; ugdyti ankstyvojo muzikinio ir jaunesniųjų klasių mokinių meninę saviraišką,
kūrybiškumą.
2. Bendrosios sąlygos
2.1. Festivalis-konkursas vyks 2018 m. lapkričio 17 d. 12.00 val. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
salėje (Taikos g. 47, Vilnius, tel. +370 6 8632612, el. paštas: lyra@365.lt).
2.2. Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ir rajono moksleiviai.
2.3. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys festivalio dalyviai.
2.4. Kiekvienas dalyvis iki 2018 m. spalio 31 d. privalo sumokėti 5 eurų paramos festivaliuikonkursui mokestį. Parama konkursui mokama į AB Luminor Bank sąskaitą, banko kodas 40100,
sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807, gavėjas BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
Būtina nurodyti mokėjimo paskirtyje: parama Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ konkursui
„Dainų namai“.
2.5. Sumokėtos paramos mokesčio festivaliui-konkursui mokėjimo pavedimo kopiją iki 2018 m.
spalio 31 d. būtina atsiųsti el. paštu lyra@365.lt (pageidautina pdf formatu).
2.6. Paramos mokestis yra negrąžinamas.

3. Festivalio-konkurso dalyviai ir tvarka
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3.1. Festivalio-konkurso dalyviai gali dalyvauti festivalio arba konkurso programose.
3.2. Festivalio programos dalyviai skirstomi į šias grupes:
A – 3–5 metų amžiaus;
B – 6–7 metų amžiaus;
С – 8–9 metų amžiaus;
D – 10–11 metų amžiaus;
E – 12–13 metų amžiaus;
F – 14–15 metų amžiaus;
G – 16–17 metų amžiaus;
H – 18–19 metų amžiaus.
3.3. Konkurso programos dalyviai skirstomi į šias grupes:
A1 – 3–5 metų amžiaus;
B1 – 6–7 metų amžiaus;
С1 – 8–9 metų amžiaus;
D1 – 10–11 metų amžiaus;
E1 – 12–13 metų amžiaus;
F1 – 14–15 metų amžiaus;
G1 – 16–17 metų amžiaus;
H1 – 18–19 metų amžiaus.
3.4. Festivalio-konkurso dalyvių pasirodymo eilės tvarką ir renginio programą sudaro organizacinis
komitetas. Konkurso dalyvius vertina komisija. Komisijos sprendimai neginčijami.
4. Repertuaras
4.1. Festivalio programos dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 1–2 kūrinius (dainas). Pasirodymo
trukmė – iki 5 min.
4.2. Konkurso programos dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius. Pasirodymo trukmė – iki 7
min. Abu kūriniai atliekami atmintinai. Rekomenduojama atlikti bent vieną klasikinės muzikos
kūrinį.
4.3. Festivalio programos dalyviams akompanuoti galima fortepijonu, kitais instrumentais, galima
naudoti fonogramą ir garso stiprinimo aparatūrą. Konkurso programos dalyviams akompanuoti
galima tik fortepijonu.
4.4. Visi festivalio-konkurso dalyviai paruošia festivalio himną I. Steišūnienės dainą „Kur dainų
namai“ (natos pridedamos).

5. Kita informacija
5. Paraiškos registruojamos internetu iki 2018 m. spalio 31 d. adresu:
https://goo.gl/forms/EIV2gzPqk1Yyw1zf1
6. Festivalio-konkurso internetinė svetainė: http://lyra.365.lt/programos2/Kur-dainu-namai/
7. Kūrinių fonogramos turi būti pateiktos organizatoriams iki 2018 m. lapkričio 10 d.
8. Festivalio-konkurso nugalėtojai (laureatai ir diplomantai) apdovanojami diplomais.
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