PATVIRTINTA
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
direktoriaus 2021-02-12
įsakymu Nr. V-4

Fortepijono muzikos konkurso-festivalio

„Ž v ė r e l i ų k a r n a v a l a s“
NUOSTATAI
I. Tikslai ir uždaviniai
1. Konkursas „Žvėrelių karnavalas“ organizuojamas siekiant:

1.1. įtraukti į meninę veiklą Lietuvos muzikos, meno mokyklų, privačių įstaigų moksleivius ir
pedagogus, propaguoti programinę muziką, ieškoti ir dalintis su kolegomis nauju repertuaru;
1.2. sudaryti galimybes skambinti scenoje patiems jauniausiems mokiniams, atsiskleisti jų
meniniams ir kūrybiniams gebėjimams, puoselėti atlikimo džiaugsmą, sceninę laisvę.
II. KONKURSAS. Laikas, vieta, tvarka
2. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 7 d. 10 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“
(Taikos g. 47, LT-05260, Vilnius, Lietuva).
3. Konkurse kviečiami dalyvauti I–IV klasių fortepijono specialybės mokiniai.
4. Konkurse atliekami du skirtingo charakterio kūriniai:
a. Programinė pjesė – originalus kūrinys su gyvūno pavadinimu (pvz. M. Aaron „Uodas“, V.
Bagdonas „Lapė šluotuodegė“, J. Bastien „Pabėgusio šuniuko bliuzas“ ir pn.);
b. Laisvai pasirinkta pjesė.
5. Atlikėjai gali dalyvauti solo ir fortepijoniniame ansamblyje (vienu fortepijonu).
6. Kviečiame atlikėjus pasipuošti atitinkamo gyvūno kostiumu ar jo detale. Išradingiausieji bus
apdovanoti specialiais prizais.
7. Visi dalyviai bei jų mokytojai bus apdovanoti dovanėlėmis, padėkos raštais, diplomais, I, II, III vietų
laureatų diplomais, grand prix.
8. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal klases ir gimimo datas.
9. Repeticijų laikas bus skelbiamas likus savaitei iki konkurso.
10. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija. Jos sprendimai galutiniai ir
neskundžiami.
III. FESTIVALIS. Laikas, vieta, tvarka
11. Festivalis vyks 2021 m. gegužės 8 d. 11 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“
(Taikos g. 47, LT-05260, Vilnius, Lietuva).
12. Festivalyje kviečiami dalyvauti I–IV klasių antrojo instrumento fortepijono, I klasės fortepijono
specialybės, privačių muzikos įstaigų mokiniai.
13. Festivalio dalyvių atliekama programa – originalus kūrinys su gyvūno pavadinimu (pvz. H. Mancini
„Rožinė pantera“, L. Povilaitis „Bebrai stato užtvanką“, W. Gillock „Sėlinanti katytė“ ir kt.)
14. Atlikėjai gali dalyvauti solo, ansamblyje su bendraamžiu, vyresniu moksleiviu ar mokytoju (vienu
fortepijonu).
15. Kiekvienas atlikėjas skambina kūrinį pasipuošęs atitinkamo gyvūno kostiumu. Išradingiausieji bus
apdovanoti specialiais prizais.

16. Festivalio dalyviai bus apdovanoti dovanėlėmis bei padėkomis už dalyvavimą.
17. Festivalio dalyviai skirstomi į šias grupes:
Miške (miško gyvūnai), kaime (naminiai gyvūnai), tropikuose (šiltuose kraštuose),
padangėje (paukščiai), pievoje (vabzdžiai), saloje (kiti gyvūnai).
18. REPETICIJOS organizuojamos festivalio dieną prieš grupių pasirodymus.
19. Esant nepalankiai situacijai dėl Covid-19 pandemijos, konkurso formatas gali būti pakeistas į
nuotolinį arba perkeltas į birželio mėnesį. Tokiu atveju organizatoriai visus dalyvius, pateikusius
paraiškas, apie numatomus pakeitimus informuos asmeniškai anketoje nurodytu el. pašto adresu.
IV. Anketa bei paramos mokestis
20. Kiekvieno konkurso dalyvio paramos mokestis – 25 Eur.
21. Kiekvieno festivalio dalyvio paramos mokestis – 15 Eur.
Pervedant mokestį nurodykite, kad tai yra parama Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
konkursui-festivaliui „Žvėrelių karnavalas“ ir dalyvio vardą, pavardę.
AB Luminor (DNB) bankas, sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807
Gavėjas BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
22. Paramos pervedimams sąskaitos-faktūros neišrašomos. Visas su mokesčio pervedimu susijusias
išlaidas apmoka patys dalyviai.
23. Paramos mokestis bus naudojamas konkurso-festivalio organizavimo, dalyvių bei mokytojų
dovanėlių, spaudos išlaidoms padengti.
24. Dalyviai, pateikę anketą dalyvauti konkurse-festivalyje, sutinka, kad jų asmens duomenys, –
vardas ir pavardė, – be atskiro sutikimo būtų skelbiami viešai.
25. Konkurso-festivalio dalyvių anketas, programinės pjesės (gyvūno) gaidas ir mokėjimą patvirtinantį
dokumentą prašome pateikti iki 2021 m. balandžio 1 d. el. p. zvereliu.karnavalas@gmail.com
26. Konkurso-festivalio dalyvių programa bus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje
www.lyramm.lt likus savaitei iki konkurso.
V. Konkurso-festivalio organizatoriai
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“.
Koordinatoriai:
fortepijono dalyko mokytoja metodininkė Agnė Ragauskienė (tel. +370 659 91188, el. p.
zvereliu.karnavalas@gmail.com );
fortepijono dalyko mokytoja ekspertė Snieguolė Jogėlienė;
fortepijono dalyko mokytoja ekspertė Audronė Ruzgienė;
fortepijono dalyko vyresnioji mokytoja Birutė Bizevičiūtė;
fortepijono dalyko vyresnioji mokytoja Ramunė Dačinskienė;
fortepijono dalyko mokytoja Elžbieta Pilecka.

