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2021m. 

 

NUOSTATAI 
 
 
 

 

Konkurso tikslai: 

• Puoselėti ansamblinio muzikavimo tradicijas; 

• Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp įvairių šalių ir miestų  

muzikos mokyklų; 

• Sudaryti palankias sąlygas kartu muzikuoti įvairiais instrumentais grojantiems 

moksleiviams. 

  

1. Pagrindinis konkurso organizatorius 
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla, Lietuva. 

 

 

2. Konkurso vieta ir laikas  
Konkursas vyks 2021 m. kovo mėn. 

muzikos mokyklų mokiniai. Konkurso dalyviai – įvairios sudėties duetai, kurių vienas 

atlikėjų turi būti pianistas. Visi duetai skirstomi į dvi kategorijas – fortepijoninius 

duetus ir mišrius duetus, kurie yra vertinami atskirai. 

 

Fortepijoniniai duetai: 

* dviejų pianistų duetas, skambinantis vienu instrumentu (4 rankomis); 

* dviejų pianistų duetas, skambinantis dviem fortepijonais. 

 

Mišrūs duetai: 

* fortepijonas ir styginis instrumentas; 

* fortepijonas ir liaudies  instrumentas; 

* fortepijonas ir pučiamasis instrumentas; 

* fortepijonas ir mušamasis instrumentas; 

* fortepijonas ir akordeonas. 

 

 

 

 

 

 

Konkurso dalyviai pagal amžių skirstomi į tris grupes: 

 

Grupė Amžius Programos trukmė 

A 7–11 m. iki 5 min. 

B 12–15 m. iki 10 min. 

C 16–19 m. iki 15 min. 

 

4. Konkurso programa 

• Baroko arba klasicizmo epochos kūrinys; 

• Laisvai pasirinktas kūrinys (kūriniai). 

Pastaba: 

• Programą galima atlikti iš natų; 

• Galima atlikti įvairias aranžuotes ir transkripcijas; 

• Pageidautina į programą  įtraukti šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinį; 

• Viršijus nustatytą laiką vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvių  pasirodymą. 

 

       5. Apdovanojimai 

• Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais; 

• Konkurso nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami laureatų 

diplomais, rėmėjų prizais; 

• Specialūs prizai bus skiriami už geriausią baroko, klasicizmo epochos ir 

lietuvių kompozitoriaus  kūrinio atlikimą; 

• Absoliučiai geriausias atlikėjų duetas bus apdovanotas Grand Prix. 

   

        6. Paraiškų teikimo tvarka 
Dalyvių paraiškos priimamos iki vasario 15 d. Paraiškas siųsti el. paštu: 

daina.marcinkeviciute@gmail.com 
Prie paraiškos būtina pridėti: 

• gimimo liudijimo arba paso kopiją; 

• banko dokumentą apie sumokėtą 50€ dueto mokestį; 

 

Dalyvio mokestį siųsti: AB DNB bankas, banko kodas 40100 

Sąskaita LT284010042501827273 

 

Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.  

Konkurso tvarkaraštis bus išsiųstas į mokyklas elektroniniu paštu iki kovo 1 d. 

Dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 

Konkurso koordinatorės  Sonata Klevinskienė ir Birutė Rušėnienė 

 tel +370 37 731437,  +370 65550293, fax +370 796950 

 e-mail: a.kacanauskas@gmail.com 

 

 


