PATVIRTINTA:
Prienų r. savivaldybės
administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2017 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. (7.8.)-ŠS-STĮ-51
II-OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIO
„BAROKO RITMU“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos meno ir muzikos mokyklų mokinių festivalio
„Baroko ritmu“ (toliau – Festivalio) tikslus ir uždavinius, dalyvavimo festivalyje sąlygas,
organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.
2. Festivalį organizuoja Prienų r. Jiezno muzikos mokykla, Mokyklos g. 11, Jieznas,
Prienų r., tel. 8 (319) 57 311, el. p. jieznomuzika@gmail.com ir Prienų švietimo centras. Festivalio
partneriai – Jiezno parapija.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Populiarinti baroko ir klasicizmo epochų kamerinių instrumentinių bei vokalinių žanrų
muziką.
4. Plėsti jaunųjų atlikėjų sceninę, koncertinę patirtį.
5. Skatinti įvairių mokyklų mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, gerosios patirties
sklaidą, stiprinti ryšius tarp respublikos meno ir muzikos mokyklų.
6. Suteikti galimybę mokiniams susipažinti su Jiezno miestelio istorine praeitimi bei
kultūriniu paveldu.

III SKYRIUS
DALYVAVIMO SĄLYGOS
7. Koncertinėje programoje kviečiami dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų
mokiniai ir jų mokytojai: solistai bei įvairių sudėčių ansambliai, kurie, pageidautina, atliktų baroko
ir/arba klasicizmo epochų kūrinius.
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8. Festivalio koncertas vyks bažnyčioje, todėl pageidautina, jog atliekami kūriniai būtų
tinkami esamai aplinkai.
9. Kūriniai gali būti atliekami „a cappella“ ar su akompanimentu. Garso stiprinimo
aparatūra nebus naudojama.
10. Prašome turėti nuosavus natų stovus bei instrumentus.
11. Bendra mokyklos programos trukmė iki 10 min.

IV SKYRIUS
FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS
12. Festivalio data ir laikas: 2017 m. gegužės 12 d. 13 val.
13. Dalyvių koncertas įvyks Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo
bažnyčioje, B. Bulikos gatvė 2.
14. Paraiškas dėl dalyvavimo festivalyje pateikti laisva forma iki 2017 m. balandžio 14
d. Jiezno muzikos mokyklai elektroniniu paštu jieznomuzika@gmail.com. Paraiškoje nurodyti:
visų mokinių ir mokytojų vardus, pavardes, mokytojų kvalifikacines kategorijas, atliekamų kūrinių
pavadinimus, autorius, kūrinių trukmę.
15. Konkurso dalyvio mokestis – 3 eurai.
Mokestį dalyviai sumoka pavedimu:
Gavėjas:

Jiezno muzikos mokykla

Sąskaitos Nr.:

LT 204010041100289161

Bankas:

AB DNB

Mokesčio paskirtis:

Festivaliui „Baroko ritmu“ (nurodykite dalyvio vardą, pavardę).

V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Visi festivalio koncertinės programos dalyviai bus apdovanoti Prienų švietimo centro
ir Jiezno muzikos mokyklos padėkos raštais, o jų mokytojai – Prienų rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais.

VI SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA
17. Papildoma informacija teikiama telefonais: 8 (319) 57 311 (Jiezno muzikos
mokykla), 8 686 18438 (fortepijono mokytoja Nijolė Noreikaitė), tel. 8 626 64889 (fortepijono
mokytoja Ausma Sakalauskaitė), tel. 8 650 10258 (smuiko vyr. mokytoja Jevgenija Babikova).
__________________________

