
KTU / Kauno 1-oji muzikos mokykla / KKFMDII respublikinis fortepijoninių duetų ir kameriniųansamblių konkursasKAUNAS FORTE – DUO 2020
NUOSTATAI

Konkurso tikslas:

 Atskleisti fortepijoninio dueto ir kamerinio ansamblio muzikavimo pobūdžio individualumą,
ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos muzikos
(meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.

Konkurso organizatoriai ir rengėjai:

 Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno technologijos universitetas, Kauno krašto fortepijono
mokytojų draugija.

Konkurso vieta ir laikas:

 Konkursas vyks KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas),
2020 m. gegužės 9 dieną, nuo 10 val. (registracija ir repeticijos nuo 9 val.)

 Tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas bus paskelbtas Kauno 1-sios muzikos
mokyklos internetiniame puslapyje: www.pirmamuzikos.lt

Konkurso žiuri:

 Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri, kurios narių pavardės bus skelbiamos prieš
konkurso pradžią. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyviai skirstomi į 2 kategorijas (A KATEGORIJA – fortepijoniniai duetai bei B
KATEGORIJA – kameriniai ansambliai) ir 6 grupes pagal klases:

A GRUPĖ 1-2 KLASĖS
B GRUPĖ 3-4 KLASĖS
C GRUPĖ 5-6 KLASĖS
D GRUPĖ 7-8 KLASĖS
E GRUPĖ 9-10 KLASĖS
F GRUPĖ 11-12 KLASĖS
G GRUPĖ MOKINYS GROJA SU MOKYTOJU

Konkurso programa:

 A KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius (pageidautina – skirtingo
charakterio);

 B KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka vieną kūrinį.
 Kūriniai atliekami iš natų (arba mintinai);



Konkurso sąlygos:

 Konkurse gali dalyvauti neformalaus ugdymo institucijų jaunieji muzikantai;
 A KATEGORIJOJE fortepijoninį duetą gali sudaryti tik 2 atlikėjai (grojantys 4 rankomis);
 B KATEGORIJOJE kamerinį ansamblį gali sudaryti tik 2 atlikėjai (grojantys 2 skirtingais

instrumentais, iš kurių vienas – fortepijonas).
 Konkurso mokestis vienam dalyviui - 15 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis

negrąžinamas.

Vertinimas ir apdovanojimai:

 Konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix; I,II,III vietų laureatų ir diplomantų diplomais.

Dalyvio mokestį pervesti:

 Gavėjas:
Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT134010051003878416
AB DNB bankas
Kodas 191950127
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „forteduo 2020“.
Pvz: Jonas Jonaitis forteduo 2020.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

 forteduokonkursas@gmail.com
 Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento

kopiją.
 Paraiškas siųsti iki 2020 m. balandžio 19 dienos imtinai.

Konkurso direktorius

 Kauno 1-sios muzikos mokyklos direkorius Mindaugas Labanauskas

Konkurso meno vadovė

 Kauno 1-sios muzikos mokyklos Ansamblinio grojimo klasės vadovė,
Fortepijono mokytoja metodininkė Teresė Nida Zubauskaitė

Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas ir koordinatorius:

 Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas Domantas Milius,
tel: 8 646 330 17.

 Rūpimais klausimais kreiptis elektoriniu paštu: forteduokonkursas@gmail.com


