
V-asis Žemaičių krašto jaunųjų pianistų festivalis - konkursas 
„LIETUVIŠKOS MUZIKOS LABIRINTAIS“

I.    FESTIVALIO – KONKURSO TIKSLAS :

1. Puoselėti lietuvišką fortepijoninę muziką.
2. Tobulinti jaunųjų atlikėjų meistriškumą, turtinti sceninę – koncertinę praktiką.
3. Skatinti bendradarbiavimą Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų, suteikti galimybę               

mokytojams pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi bei repertuaru.

II.  FESTIVALIO – KONKURSO  VIETA IR LAIKAS :
  Festivalis – konkursas vyks Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje 
                                                                                                                 2015-02-28 dieną.
      Festivalio – konkurso grafikas bus išsiųstas gavus Jūsų anketas .
     Anketas siųsti ne vėliau , kaip iki  2015-01-30 dienos.

III. FESTIVALIO – KONKURSO SĄLYGOS :

1. Festivalyje – konkurse dalyvauja :
    Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų jaunieji pianistai.

2. Mokykla gali deleguoti 5 atlikėjus. 

3. Dalyviai skirstomi į 3 grupes:
      A-  I-II-III-klasių mokiniai -iki 5 min.
      B-  IV- V –klasių mokiniai- iki 6 min.
      C-  VI-VII-klasių mokiniai- iki 7 min.

• Programiniai reikalavimai: 
kiekvienas dalyvis atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius :

     iš kurių vienas -virtuozinė pjesė ar etiudas . 
     Lietuviškas kūrinys - privalomas.

IV.  VERTINIMAI IR APDOVANOJIMAI :

1. Festivalio – konkurso atlikėjus vertins komisija.
2. Atlikėjai bus vertinami už atliekamų kūrinių interpretaciją, techniką, muzikalumą bei sceninę kultūrą.
3. Festivalio – konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir asmeninėmis 

dovanėlėmis .
4. Mokytojams bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai.

V.    DALYVIO MOKESTIS – 9  (31,07 Lt ) SUSIMOKĖTI ATVYKUS.
  
VI.  ORGANIZATORIAI:

        Iniciatorius – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinės grupės  
                                mokytoja -   metodininkė  Danutė Pocienė.
        Rengėjas     – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinė grupė.
        Kuratorius  - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius Ričardas Grušas.

VII. Festivalio – konkurso dalyviai paraiškas siunčia adresu :
                                V.Burbos 9, Vytauto Klovos Muzikos mokykla, LT-89218 Mažeikiai .
                                El. paštas –ingagrusaite@gmail.com
                                Tel.fax. 8-443-98570 ,mob.tel . 8-682-15644 – Danutė Pocienė. 
        Būtume dėkingi už  informaciją , kad gavote  festivalio-konkurso nuostatus.

        Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius                                  Ričardas Grušas



DALYVIO ANKETA

1. Dalyvio(vės) - vardas, pavardė, klasė, grupė - 
                            muzikos ar meno mokykla kurioje mokosi :

2. Mokytojo(jos) -vardas pavardė, kvalifikacinė kategorija ir tel. nr. :

3. Kūrinio kompozitorius ir pavadinimas :

1.

2.

4. Programos trukmė : - 

ANKETĄ  PILDYTI  DIDŽIOSIOMIS  RAIDĖMIS.


