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Bendrojo fortepijono muzikos festivalio 
„Ž v ė r e l i ų   k a r n a v a l a s“ 

N U O S T A T A I 
 

Tikslai ir uždaviniai 
 
   Festivalis „Žvėrelių karnavalas“ organizuojamas siekiant: 

1) sudaryti galimybes skambinti scenoje patiems jauniausiems įvairių specializacijų  
atlikėjams, atsiskleisti jų meniniams ir kūrybiniams sugebėjimams;  

2) ugdyti moksleivių techninius įgūdžius, sceninę laisvę, puoselėti atlikimo džiaugsmą; 
3) propaguoti programinę muziką; 
4) įtraukti į meninę veiklą kuo daugiau Vilniaus miesto ir regiono muzikos ir meno 

mokyklų; 
5) stiprinti draugiškus ryšius tarp pedagogų. 

 

Laikas, vieta, tvarka 

 
1. Festivalis vyks 2014 m. kovo 1 d. 10 val.  Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje 

(Didžioji g. 36). 
2. Festivalyje kviečiami dalyvauti atlikėjai, besimokantys I – IV klasėse. 
3. Dalyviai turi atlikti programines pjeses, kurių pavadinimuose yra paminėti gyvūnai 

(naminiai, laukiniai, šiltųjų kraštų gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai, ropliai ir kt.). 
4. Kiekvienas atlikėjas skambina savo pjesę pasipuošęs atitinkamo gyvūno kostiumu. 
5. Mažiausieji atlikėjai gali dalyvauti ansamblyje su mokytoju ar vyresniu moksleiviu. 
6. Festivalio dalyviai bus apdovanoti dovanėlėmis. 
7. Festivalio anketas prašome siųsti iki 2014 m. vasario 1 d. el. paštu  

fortepijonas.lt@gmail.com 
8. Dalyvio mokestis 15 Lt.  
9. Dalyvio mokestį galima sumokėti registracijos metu arba pervesti į banką AB DNB, 

banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT68 4010 0424 0395 1807.  
10. Pervedant dalyvio mokestį nurodykite mokyklos ,,Lyra“ pavadinimą, miestą, dalyvio 

vardą, pavardę, mokytojo vardą, pavardę ir festivalio pavadinimą. 
11. Dalyvių pasirodymo eilės tvarka bus paskelbta likus dviems savaitėms iki festivalio 

pradžios. 
 

 
Festivalio dalyviai skirstomi į šias grupes: 
 

1) Miške (miško gyvūnai), 
2) Kaime (naminiai gyvūnai), 
3) Šiltuose kraštuose, 
4) Padangėje (paukščiai), 
5) Pievoje (vabzdžiai), 
6) Saloje (kiti gyvūnai). 
Kiekviena grupė skirstoma į pogrupius.  



 
 
 

Organizacinis komitetas 
 
   Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius   Gintautas Smolskas 
   Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    Albertas Baika 
   Bendrojo fortepijono sekcijos kuratorė    Vitalija Kazlauskaitė 
   Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos  
   ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja   Daiva Basienė    
   Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“   
   mokytoja metodininkė       Dangyra Navikaitė-Lukoševičienė 
   Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Laimutė Vaitkūnaitė 
   Festivalio koordinatorės   
   Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja metodininkė  Agnė Ragauskienė, 
   ir vyresniosios mokytojos      Birutė Bizevičiūtė ir  

Daiva Valackienė 
 


