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GARGŽDŲ MUZIKOS MOKYKLA

II RESPUBLIKINIS LIETUVIŠKOS AUTORINĖS KANKLIŲ IR BIRBYNIŲ MUZIKOS
KONKURSAS „MINIJOS VINGIAI“

NUOSTATAI

Konkurso tikslas:
1. Skatinti autorinę kūrybą kanklėms ir birbynėms, turtinti grojamą repertuarą ir jo sklaidą.
2. Atskleisti jaunųjų muzikantų individualybę, atlikimo meistriškumą, kaupti koncertinę sceninę

patirtį.
3. Tęsti bendradarbiavimą ir dalintis profesine patirtimi su šalies pedagogais.

Konkurso vieta ir laikas:
1. Konkursas vyks 2020 m. balandžio mėn. 4 d. Gargždų muzikos mokykloje, Kvietinių g. 2,

Gargždai.

Konkurso sąlygos:
1. Konkursą organizuoja Gargždų muzikos mokyklos liaudies instrumentų skyrius.
2. Konkurse kviečiami dalyvauti muzikos, meno mokyklų kanklininkai ir birbynininkai solistai,

duetai, trio ir ansambliai.
3. Konkurso dalyviai skirstomi pagal amžių į šias kategorijas:

Kategorija Amžius Programos trukmė
A grupė Iki 12 metų Iki 5 min.
B grupė 13-15 metų Iki 7 min.
C grupė 16-19 metų Iki 10 min.

4. Ansamblį sudaro nuo 4 iki 6 mokinių.
5. Kategorija nustatoma pagal mokinių amžiaus vidurkį.
6. Ansamblio sudėtyje gali dalyvauti mokytojas, bet tik pritariančiojoje partijoje.
7. Tas pats konkurso dalyvis gali groti solo ir kolektyve.
8. Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarką nustato organizatoriai.
9. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas moka patys dalyviai.

Konkurso programa:
1. Visų kategorijų dalyviai turi atlikti autorinį arba aranžuotą kūrinį.
2. Solistai kūrinius atlieka mintinai, ansambliai – gali groti iš natų.
3. Galima naudoti fonogramą bei garso stiprinimo aparatūrą.
4. Gali ansambliui pritarti įvairiais muzikos instrumentais.



Vertinimo komisija:
Konkurso dalyvių pasirodymus vertins vertinimo komisija, kurios narių pavardės bus skelbiamos
prieš konkurso pradžią.

Apdovanojimai:
1. Konkurso laureatai bus apdovanojami laureatų diplomais bei specialiais prizais: už geriausią

aranžuotę, už geriausią autorinį kūrinį, už profesionaliausiai atliktą kūrinį.
2. Pedagogams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Paraiškų pateikimo tvarka:
1. Konkurso paramos mokestis solistui – 12 eur., ansambliui – 6 eur. (kiekvienam ansamblio

nariui). Jeigu dalyvis groja ir solo ir ansamblyje, jam skaičiuojamas vienas mokestis – 12 EUR.
Pastaba: neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas.

2. Konkurso dalyvių paraiškas atsiųsti iki 2020 m. kovo 2 d.
3. Paraišką sudaro: dalyvio anketa, mokesčių sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, grojamų

kūrinių natos. Paraiškas siųsti šiuo adresu: gargzdumm@gmail.com
4. Su savimi turėti grojamų kūrinių kopijas, vaiko paso arba gimimo liudijimo kopiją.

Mokestį pervesti:
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT96 4010 0402 0006 0087
Gargždų muzikos mokykla, Kvietinių g. 2, Gargždai

Informacija:
Konkurso ir repeticijų laikas bus paskelbtas internete adresu: www.gargzduvmm.com

Konkurso koordinatoriai:
Jūratė Jatulienė tel.: +37061366013, el. paštas: jurate.jatuliene@gmail.com
Danguolė Liutikienė tel.:+37061426006, el. paštas: danguoleliutikiene@yahoo.com
Alvydas Vozgirdas, tel.: +37067638974, el. paštas: alvydasvozgirdas@yahoo.com
Aivaras Lidžius, tel.: +37063983907, el. paštas: aivaras.lidzius@yahoo.com


