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III TARPTAUTINIS KAMERINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS 

KONKURSAS  „MUSICA BRILLANTE 2020“ 
 

NUOSTATAI 

 

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai 

 

1. Plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje. 

2. Puoselėti ir vystyti jaunų atlikėjų ansamblinio muzikavimo tradicijas. 

3. Stiprinti tarptautinės muzikinės bendruomenės tarpusavio ryšius, vystyti bendrą 

koncertinę veiklą, jaunų atlikėjų, pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą. 

4. Suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams dalyvauti tarptautiniame renginyje. 

 

 

Vieta ir laikas 

 

 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, LT-11223 Vilnius; 

 nvmuzikosmokykla@gmail.com; www.nvmm.lt. 

 fax.: +37052674718 

 tel.: +37052674718; +37052675930; 

 2020 m. vasario 22 – 23 d. d. 

 Konkurso laureatų koncertas ir apdovanojimai vyks vasario 23 d. 

1. Konkurso sąlygos 

 
1.1 Kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų ir menų 

gimnazijų ir kt. muzikos mokyklų kameriniai ansambliai 

 

1.2. Kamerinių instrumentinių ansamblių sudėtis: 

 

Fortepijonas ir: 

• styginis instrumentas(-ai) 

• pučiamasis muzikos instrumentas (-ai)  

• akordeonas 

• kiti instrumentai  

 

1.3. Atlikėjų skaičius kameriniame instrumentiniame ansamblyje: 

• Duetas 

• Trio 

• Kvartetas 

• Kvintetas 

 

1.4. Dalyvių amžiaus grupės (nustatoma pagal vyriausią ansamblio dalyvį): 

 

mailto:nvmuzikosmokykla@gmail.com


A gr. (gimę 2010 m. vasario 23 d. ir vėliau)  

B gr. (gimę 2007 m. vasario 23 d. - 2010 m. vasario 22 d.)  

C gr. (gimę 2004 m. vasario 23 d. – 2007 m. vasario 22 d.) 

D gr. (gimę 2000 m. vasario 23 d. – 2004 m. vasario 22 d.) 

 

 

1.5. Visi dalyviai privalo atlikti du (2) laisvai pasirinktus skirtingo charakterio ir skirtingų 

epochų kūrinius. 

 

1.6. Dalyvių pasirodymų eilės tvarka grupėje sudaroma pagal jaunesniojo ansamblio dalyvio 

gimimo datą. 

 

2. Žiuri ir vertinimo sistema 

 

2.1. Dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga žiuri. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir 

neginčijami. 

2.2. Dalyvių pasirodymai vertinami 25 balų sistema. 

 

 

3. Apdovanojimai ir prizai 

 

3.1. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais ir organizatorių įsteigtomis dovanėlėmis.  

3.2.  Diplomantai bus apdovanojami  diplomais. 

3.3.  II ir III vietų laureatai bus apdovanojami laureatų diplomais ir prizais.  

3.4. I vietos laureatai bus apdovanojami I vietos laureato diplomais, prizais ir piniginėmis 

premijomis. 

3.5. Žiuri sprendimu daugiausia balų surinkęs kamerinis instrumentinis ansamblis bus 

apdovanotas GRAND PRIX ir 300 EUR premija. 

3.6.  Organizacijos ir asmenys gali įsteigti specialiuosius prizus. 

 

4. Bendros sąlygos 

 

4.1. Dalyvių paraiškos privalo atitikti konkurso organizatorių nustatytas sąlygas. Paraiškos, 

neatitinkančios konkurso nuostatuose nustatytų sąlygų, nebus priimamos.  

4.2. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 27 d. Dalyviai privalo atsiųsti: 

• užpildytą paraiškos formą,  

• asmens dokumento, liudijančio gimimo datą, kopiją. 

4.3. Dalyvio mokestis – 20 EUR už kiekvieną ansamblio dalyvį. Dalyvio mokestį galima 

mokėti konkurso dieną registracijos metu. 

4.4. Konkurso organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso perklausų ir baigiamojo koncerto 

audio ir video įrašus, Radio ir TV transliacijas bei publikacijas (straipsnius, recenzijas, 

nuotraukas ir pan.) spaudoje be atlygio konkurso dalyviams neribotam laikui. 

4.5. Konkurso dalyviai privalo patys pasirūpinti kelione ir nakvyne. 

4.6. Konkurso uždarymo cerimonija (laureatų koncertas ir apdovanojimai) vyks 2020 m. 

vasario 23 d. Dalyvavimas privalomas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Konkurso rengėjai 

 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. 

 

Projekto vadovas – prof. Ričardas Sviackevičius, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos direktorius. 

Meno vadovės ir koordinatorės:  

Ingrida Milašiūtė (mob. +37066242698, el. paštas ingrida.milasiute@gmail.com), Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokyklos meno vadovė. 

Ieva Maceinaitė (mob. +37064643556, el. paštas maceinaitei@gmail.com), Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALYVIO PARAIŠKA 

 
1. Pažymėkite X: 

 

DUETAS TRIO KVARTETAS KVINTETAS 

    

 
2. Pažymėkite X: 

 

A GRUPĖ B GRUPĖ C GRUPĖ D GRUPĖ 

    

 

3. Informacija apie dalyvius (pildyti spausdintinėmis raidėmis): 

 

I 

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Instrumentas  

Pedagogas  

Mokykla  

Kontaktinis tel.  

El. paštas  

 

II  

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Instrumentas  

Pedagogas  

Mokykla  

Kontaktinis tel.  

El. paštas  

 

III 

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Instrumentas  

Pedagogas  

Mokykla  

Kontaktinis tel.  

El. paštas  

 

IV 

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Instrumentas  

Pedagogas  

Mokykla  

Kontaktinis tel.  

El. paštas  

 



V 

 

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Instrumentas  

Pedagogas  

Mokykla  

Kontaktinis tel.  

El. paštas  

 

 

4. PROGRAMA: 

 

Eil. Nr. KOMPOZITORIUS 

(originalo kalba) 

KŪRINIO PAVADINIMAS 

(nurodyti tikslų pavadinimą, 

opusą, numerį) 

Trukmė 

I KŪRINYS  

 

 

 

 

 

 

 

  

II KŪRINYS  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paraišką prašome siųsti iki 2020 m. sausio 27 d. adresu: 

 

 ingrida.milasiute@gmail.com 


