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XIX-asis fortepijoninių ansamblių festivalis
„Šokių pasaulyje“
NUOSTATAI
I. Festivalio tikslai ir uždaviniai.







Puoselėti ir propaguoti fortepijoninio ansamblio muzikos žanrą;
Plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus su fortepijoninio ansamblio repertuaro ypatybėmis ir
vertybėmis;
Įvairinti vaikų koncertinį repertuarą - populiarinti rečiau atliekamą įvairių šalių muziką;
Lavinti jaunųjų atlikėjų ansambliškumo pojūtį;
Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją;
Skatinti bendradarbiauti vaikų muzikos mokyklas tiek respublikoje, tiek už jos ribų;

II. Festivalio organizatoriai
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla.
VšĮ „Muzikos sala“
Festivalio idėjos autorės Alvyra Radomskienė ir Rasa Šlektavičienė.

III. Festivalio vieta ir laikas.
Festivalis rengiamas kasmet paskutinį lapkričio šeštadienį.
Šių metų renginys vyks 2018 m. lapkričio 24 d. Šv. Kotrynos bažnyčios koncertų salėje
(Vilniaus g. 30, Vilnius)

IV. Festivalio salygos.









Visi festivalio dalyviai atlieka po vieną kūrinį iš gaidų arba mintinai.
Programoje skambinama lietuvių kompozitorių įvairių epochų muzika
(gali būti pjesės, sonatų dalys, ištraukos iš operų, baletų ir kitų kūrinių).
Visi kūriniai atliekami prie vieno instrumento.
Kūrinys gali būti originalus arba aranžuotas (gali būti paties mokytojo).
Kiekvienai mokyklai skiriama iki 10 minučių.
Dalyvių grojimo eilės tvarką ir laiką nustato organizatoriai.
Kiekviena mokykla visų savo dalyvių paraiškas siunčia vienu metu.
Kvietimai į festivalį ir programa siunčiami likus savaitei iki renginio pradžios.

V. Festivalio dalyviai.
Muzikos ir meno mokyklų fortepijono metodinių grupių moksleiviai.

VI. Apdovanojimai.
Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
Neatvykusiems į festivalį dalyvio mokestis NEGRĄŽINAMAS, programėlės, padėkos raštai ir
atminimo dovanėlės neduodamos.
VII. Bendros sąlygos.
Paraiškas į festivalį pateikti iki 2018 m. spalio 26 d. el. paštu jonusorenginiai@gmail.com
Informacija teikiama:
Broniaus Jonušo muzikos mokykla
Tel.: ( 8-5) 2695457
el.paštas: jonusorenginiai@gmail.com
Festivalio organizatorės:
Fortepijono jaunesnių klasių metodinės grupės pirmininkė Alvyra Radomskienė Tel. nr. 8 656 62213
Fortepijono metodinės grupės mokytoja metodininkė Rasa Šlektavičienė
Fortepijono metodinės grupės vyr. mokytoja Audronė Budrytė
Fortepijono metodinės grupės mokytoja Ugnė Sabaitytė
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos sekretorė Laura Asadauskaitė
Koordinatorius:
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė

