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Respublikinio moksleivių antrojo instrumento (fortepijono) ir kompozicijos festivalio 

„Lietuviškos muzikos erdvės 2020“ 
 

FESTIVALIO NUOSTATAI 

Kompozicijos sritis 

 

Festivalio koncertas „Lietuviškos muzikos erdvės 2020“ skirtas paminėti Valstybės  Muzikos  mokyklos  įsteigimo  

šimtmetį, plačiau supažindinti mokinius su Lietuvos kompozitorių kūryba, plėsti žinias apie kompozitorių Juozą 

Gruodį – jo kūrybinę ir visuomeninę, padagoginę veiklą, pristatyti mokinių kūrybinius darbus Juozo Gruodžio 

muzikine tematika. Festivalyje siekiama plačiau pristatyti mokinių kūrybiškumą, jų gebėjimus kūrinių 

komponavimo ir atlikimo, interpretavimo strityse. 

 

Festivalio tikslas ir uždaviniai 

 

Supažindinti mokinius su Lietuvos kompozitorių kūryba ir rekomponavimo kompozijos technika.  
 

Ugdyti mokinių lietuviškos muzikos suvokimo, interpretavimo, kūrybiškumo komponuojant muzikinius kūrinius, 

muzikos atlikimo tiek solo, tiek ansamblių sudėtyje kompetencijas. 
 

Gilinti lietuviškos muzikos suvokimą pilietiniu bei bendrakultūriniu aspektu. 

 

Dalyvavimo festivalyje sąlygos 

 

Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos muzikos, meno mokyklų,muzikos gimnazijų mokiniai. 

Iki 2020 kovo 30 dienos privaloma atsiųsti užpildytą dalyvio paraišką žemiau nurodytu elektroniniu pašto 

adresu. Norintis dalyvauti festivalyje mokinys turi pristatyti vieną kompoziciją ar kelių kompozijų ciklą: 

 kompozicijos privalo būti paremtos intonaciniais, melodiniais, ritminiais kompozitoriaus Juozo 

Gruodžio kūrybos motyvais; 

 kompozitoriaus J. Gruodžio muziką savo kompozicijose galima naudoti laisvai; 

 kompozicijos gali būti laisvai pasirinkto kamerinės muzikos žanro (pjesė, daina, šokis ir t.t.); 

 pateiktos kompozicijos privalo būti nedidelės apimties, ne itin sudėtingos faktūros, atlikimas orietuotas į 

mokyklinio amžiaus muzikantą; 

 bendra kompozicijų trukmė negali viršyti 10 minučių; 

 į kompozicijos instrumentinę sudėtį privaloma įtraukti fortepijoną; 

 pageidautini kūrinio instrumentinių sudėčių variantai: fortepijonui solo ar keturiomis rankomis, o taip pat 

– fleita ar/ir klarnetas, smuikas, violončelė ir fortepijonas. 

 natos turi būti surinktos muzikos rašymo programa PDF formatu, arba tvarkingai užrašytos ranka ir 

nuskenuotos ir pristatytos žemiau nurodytu elektroniniu pašto adresu iki balandžio 20 dienos; 

 kompozicijas festivalyje turi atlikti mokiniai gyvai; ansamblyje gali dalyvauti mokiniai iš skirtingų 

mokyklų (pagal poreikį); 

 šiame festivalyje antrojo instrumento (fortepijono) mokiniai skambins įvairių Lietuvos kompozitorių 

kūrinius, pageidautina, pagal galimybes, kad kompozicijos fortepijono partiją atliktų antrojo instrumento 

(fortepijono)  mokinys. (Kitu atveju fortepijono partiją atlieka fortepijono specialybės mokinys.) 

 

Festivalio mokestis - kiekvienam dalyviui 5 Eur (nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų nariai). 

 

Laikas ir vieta 

 

Festivalio koncertas vyks 2020 metų balandžio 25 dieną 11 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 

Didžiojoje salėje, Kęstučio 85, Kaunas. 

Dalyvių paraiškas pateikti el. adresu giedrepauliukeviciute@yahoo.com iki 2020 kovo 30 dienos. 

Dalyvio mokestį dalyviai sumoka pavedimu:  

Gavėjas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

 a.s.  LT117300010002231052   

AB SWEDBANKAS, banko kodas 73000  

Paskirtis –nurodyti: 2020.04.25festivalis, vardas, pavardė (dalyvio) 
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