PATVIRTINTA
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
direktoriaus 2021 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-7

IV RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ
STYGININKŲ SOLISTŲ KONKURSAS
„PERPETUUM MOBILE“

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.
2.
3.
4.

Skatinti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, dalintis patirtimi.
Sudaryti palankias sąlygas moksleiviams muzikuoti, ugdyti jų meninį skonį, saviraišką.
Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą.
Plėsti pedagoginį stygininkų repertuarą.

II. DALYVIAI IR TVARKA
5. Konkursas vyks nuotoliniu būdu.
6. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. gegužės 28 d. mokyklos internetinėje svetainėje
adresu www.lyramm.lt .
7. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 4–8 klasių stygininkai
(smuikas, altas, violončelė).
8. Dalyviai bus skirstomi į 5 grupes:
1. Ketvirta klasė
2. Penkta klasė
3. Šešta klasė
4. Septinta klasė
5. Aštunta klasė
9. Dalyvių įrašyti pasirodymai bus pateikti vertinimo komisijai pagal grupes abėcėlės tvarka.
10. Konkurso dalyvių sąrašas bus paskelbtas mokyklos internetinėje svetainėje www.lyramm.lt , likus
savaitei iki rezultatų įkėlimo.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS
10. Dalyviai turi atlikti vieną gyvo tempo pjesę (stambios formos kūriniai nepriimami).
11. Kūrinys gali būti atliekamas iš natų.
12. Pageidautina koncertinė apranga.
13. Dalyviai su savo koncertmeisteriais padaro kokybišką kūrinio įrašą, nufilmuotą stabilia,
horizontalia kamera.

14. Konkurso dalyvis vaizdo įrašą patalpina asmeniniame youtube.com kanale. Įrašas turi būti
neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“) ir skirtas vaikams („Yes, it‘s made for kids“). Vaizdo įrašo
pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius ir kūrinio pavadinimas. Vaizdo
įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę ir klasę.
15. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
IV. DALYVIŲ PARAIŠKOS
16. Elektroninę dalyvio paraišką užpildykite nuspaudę ant nuorodos
https://docs.google.com/forms/d/1p0QRh75chueb3CThi_M0SVqTd_gSJGfWqCnWqtBrr2I/edit
?usp=sharing
17. Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 10 d.
18. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti konkurse, be atskiro rašto sutinka, kad jų asmens duomenys,
tokie, kaip vardas, pavardė ir klasė, bus skelbiami mokyklos interneto svetainėje, o įrašytas
vaizdas su atlikimu – perduotas komisijos nariams įvertinimui.
V. VERTINIMAS
19. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija.
20. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos kartu su konkurso rezultatais.
21. Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.
22. Komisijos nariai savo mokinių nevertina.
23. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

VI. APDOVANOJIMAI
24. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, laureatai – diplomais.
25. Diplomai ir padėkos raštai bus išsiųsti paraiškoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu.

VII. ORGANIZATORIAI
26. Organizatorius – Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“.
27. Koordinatoriai:
styginių instrumentų specializacijos mokytojos –
Mirolanda Januškevičienė (tel. 8 610 419 49),
Meilė Ambrasienė (tel. 8 610 419 39).

