
PATVIRTINTA
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V- 32

II respublikinis birbynininkų festivalis
„Šok, birbyne, 2019“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Respublikinio birbynininkų festivalio „Šok, birbyne, 2019“ (toliau – Festivalis) sąlygos,
parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei kitų
renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.
kovo 3 d. įsakymu ISAK Nr. 574.

2. Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką
bei rengėjus.

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Festivalio tikslas – populiarinti tautinį instrumentą - birbynę.
4. Uždaviniai:

4.1. atlikti linksmo pobūdžio pjesę;
4.2. skatinti mokinių artistiškumą, sceninę ir koncertinę patirtį;
4.3. plėsti repertuarą;
4.4. skatinti mokinių ir mokyklų bendradarbiavimą.

III. REIKALAVIMAI FESTIVALIO DALYVIAMS

5. Festivalyje gali dalyvauti muzikos, meno mokyklų mokiniai, besimokantys groti birbynės
instrumentu kaip solistai (su koncertmeisteriu ar be jo), birbynininkų ansambliai,
įvairios sudėties ansambliai   (su birbynininku).

6. Tas pats mokinys gali dalyvauti kaip solistas ir kaip ansamblio dalyvis.
7. Ansambliuoja tik mokiniai.
8. Galimos įvairios aranžuotės ir transkripcijos.
9. Solistai arba ansambliai atlieka vieną linksmo pobūdžio pjesę (~3 min.). Kūrinius galima

atlikti iš natų.
10. Festivalio mokestis - kiekvienam dalyviui 5 € (nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų

šeimų nariai). Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu.

IV. PRIZAI

11. Visi festivalio dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais,
prizais.

V. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA

12. Festivalį organizuoja Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla:



festivalio pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus
funkcijas – Lina Jančiuvienė,
koordinatoriai – mokytojas metodininkas Justinas Buta, mokytoja ekspertė Vida
Adomavičienė.
nariai: Evelina Butienė, Monika Jurgilaitė, Vilhelmina Gerulaitė, Artūras Makštutis,
Edita Veržbavičienė, Jovita Tarvidienė, Angelė Dumčiuvienė.

13. Festivalis vyks 2019 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos
salėje (V. Krėvės pr. 54, Kaunas). Registracijos pradžia - 9 val.

VI. REGISTRACIJA

14. Visus, norinčius dalyvauti festivalyje, prašome registruotis iki 2019 m. lapkričio 18 d.
elektroniniu paštu justinas82@gmail.com . Bendras dalyvių paraiškų skaičius numatomas
iki 50.

15. Festivalio programa, likus savaitei iki festivalio, bus išsiųsta elektroniniu paštu kiekvienam
mokytojui.

16. Informacija: J. Buta tel. 8-615 27841; justinas82@gmail.com


