PATVIRTINTA
Nemenčinės muzikos mokyklos
direktoriaus 2018 vasario 01d.
įsakymu Nr.V-18

V respublikinis akordeono muzikos festivalis-konkursas
„PAVASARIO SPALVOS“
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
Akordeono muzikos festivalis-konkursas „Pavasario spalvos“ – tęstinis projektas, kurį
Nemenčinės muzikos mokykla vykdo nuo 2010 metų. Renginys skirtas jauniesiems Lietuvos meno
ir muzikos mokyklų akordeonistams.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti muzikavimo akordeonu sklaidą, puoselėti muzikavimo tradicijas mokykloje,
rajone, šalyje;
2. Paminėti artėjančią Tarptautinę akordeono dieną (Gegužės 6-ąją);
3. Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant
galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje;
4. Siekti atskleisti mokinių individualius muzikinius sugebėjimus, skatinti jų meninę
saviraišką ir artistiškumą;
5. Ugdyti išraiškingą mokinių muzikavimą, atitinkantį epochą, muzikos kūrinio žanrą,
charakterį, nuotaiką;
6. Skatinti mokytojų, vaikų, tėvų ir visuomenės bendradarbiavimą, bendruomeniškumą;
7. Tobulinti profesinių kompetencijų ir gerosios patirties sklaidą.

III. LAIKAS IR VIETA
Festivalis-konkursas vyks 2018 m. balandžio 28 d. 11:00
daugiafunkciniame kultūros centre, adresu Švenčionių g. 12, Nemenčinė.
•

val.

Nemenčinės

10.00 val. dalyvių registracija;
IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR REPERTUARAS

•

•

V respublikiniame akordeono muzikos festivalyje-konkurse „Pavasario spalvos“
kviečiami dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų bei kitų neformalaus ugdymo
įstaigų akordeono specialybės solistai bei instrumentiniai ansambliai, kurio sudėtyje
yra bent vienas akordeonas (duetai, trio, kvartetai ir t.t.).
Dalyviai, solistai ar ansambliai, atlieka 1-2 skirtingo žanro ar charakterio kūrinius,
atskleidžiančius instrumento technines galimybes bei išraiškingą muzikavimą.

•
•
•
•
•
•

Ansamblio sudėtyje gali groti ir pedagogai.
Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
Pasirodymus vertins kompetentinga komisija, kuri bus paskelbta renginio pradžioje;
Visi dalyviai bus apdovanoti festivalio-konkurso „Pavasario spalvos“ padėkomis ir
atminimo dovanėlėmis, o diplomantai ir laureatai – diplomais ir prizais.
Dalyvio solisto mokestis 5 Eur, ansamblio dalyvio mokestis 4 Eur. Mokestis
sumokamas festivalio dieną registracijos metu.
Konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas,
fotografuojamas, nuotraukos patalpinamos mokyklos internetinėje svetainėje ir
socialinėje paskyroje.

V. KONKURSO DALYVIAI SKIRSTOMI Į KATEGORIJAS
Visi festivalio dalyviai pagal amžių bus suskirstyti į tris grupes:
A grupė iki 11 m.
B grupė 12-15 m.
C grupė 16-18 m.
Solistų pasirodymai vyks abėcėlės tvarka nuo jauniausios kategorijos.
Ansamblių kategorija nustatoma išvedant kolektyvo amžiaus vidurkį. Ansambliai groja po solistų
pasirodymo kiekvienoje kategorijoje.
VI. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
Dalyvių paraiškas prašome atsiųsti iki 2018 m. balandžio 10 d. el. paštu:
valerijpet@gmail.com arba adresu: Nemenčinės muzikos mokykla, Piliakalnio g. 36, LT - 15175,
Nemenčinė
(paraiškų formos pridedamos)

V. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI
Festivalį organizuoja Vilniaus rajono Nemenčinės muzikos mokykla, Piliakalnio g. 36, Nemenčinė,
tel. (85) 237 15 61, el. p. nemmuzimok@gmail.com
Festivalio koordinatorius:
Nemenčinės muzikos mokyklos direktorė Petrutė Pocienė
Festivalio organizatoriai:
vyr. mokytojas Valerij Petrovič el. p. valerijpet@gmail.com tel. 865622600
vyr. mokytoja Dangira Goštaltavičiūtė el. p. dangirago@gmail.com tel. 8615311296
mokytoja Agnė Rimgailaitė
Už Jūsų drąsą, nuoširdumą ir geranoriškumą iš anksto dėkojame!
Dalyvaukite, skambinkite, rašykite.

