
                                                                                     

                                                                                                            

 

 

XIX respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-maratonas 

Nuostatai 

 

Festivalio tikslas: Skatinti mokinių koncertinę veiklą. 

Festivalio organizatorius: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. 

Festivalio vieta ir laikas: 2019 m. lapkričio 30 d., šeštadienį, 12 val. Kauno miesto koncertinėse salėse. 

Festivalio dalyviai: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijai priklausančių muzikos (meno) mokyklų 

jaunieji pianistai-solistai ir įvairūs mokinių ansambliai, kurių sudėtyje yra fortepijonas.  

Pastaba: Vieno mokytojo, iš vienos mokyklos, gali dalyvauti ne daugiau, kaip 3 mokiniai.  

Festivalio repertuaras: 1 laisvai pasirinktas kūrinys. 

Festivalio stojamasis mokestis: solistui - 3 eurai, kiekvienam ansamblio dalyviui – 2 eurai.  

Paraiškų pateikimo tvarka:  

Paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 6 d. el. paštu draugija@pianistas.lt   

Kartu su paraiška reikia atsiųsti: 

1. Festivalyje-maratone dalyvaujančių MOKINIŲ ir MOKYTOJŲ sąrašus; 

2. Programas paraiškoje prašome pateikti pagal pavyzdį (Times New Roman, 12).  

Pvz: 

 

 

 

 

 

Iki spalio 27 d. reikia pateikti:  

1. Salių, kuriose grojote 2015-2018 m., sąrašą; 

2. Pageidaujamą salę (salių sąrašas priede Nr. 01); 

Mokesčiai: Festivalio-maratono dalyvių mokesčius ir draugijos narių (mokytojų) mokesčius (5 eurai) reikia 

pervesti į draugijos sąskaitą (Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, įmonės kodas 191950127, 

sąskaitos Nr. LT134010051003878416, LUMINOR bankas) arba pristatyti iki lapkričio 20 d. Iš toliau 

atvykstantys dalyviai mokesčius gali sumokėti festivalio-maratono dieną. 

Informacija apie festivalio-maratono eigą bus skelbiama po 2019 m. lapkričio 20 d. internetinėje svetainėje 

www.pianistas.lt  Informacija tel.  8 613 18686 (festivalio koordinatorė Jurgita Lapienytė) 

 

 

Pateikusiems paraišką, bet maratone nedalyvavusiems mokiniams bei mokytojams padėkos nebus išduodamos. 

Tvirtinu:  

Kauno krašto fortepijono mokytojų  

draugijos pirmininkė Violeta Jucevičienė 

Teisutis Makačinas Šokimėlis 

Atl. LIEPA MAŽUTYTĖ 3 kl. 

Mokytoja Zina Tamošiūtė  

Veiverių meno mokykla 
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Priedas Nr. 01 

 

XIX respublikinio jaunųjų pianistų festivalio-maratono salės: 

1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) 

2. VDU Muzikos akademijos didžioji salė, konferencijų salė, operos studija  

(V. Čepinskio g. 5, Kaunas) 

3. VDU didžioji aula (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 

4. Kauno J. Gruodžio konservatorija (J. Gruodžio g. 6, Kaunas) 

5. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija (Kęstučio g. 85, Kaunas) 

6. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus (K. Petrausko g. 31, Kaunas) 

7. Kauno įvairių tautų kultūrų centras (Šv. Gertrūdos g. 58, Kaunas) 

8. Kauno M. Žilinsko galerija (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

9.  Kauno sakralinės muzikos mokykla (M. Valančiaus g. 8, Kaunas) 

10.  Kauno arkivyskupijos konferencijų salė (Papilio g. 5, Kaunas) 

11.  Kauno apskrities viešoji biblioteka. Muzikos leidinių skyrius (K. Donelaičio g. 8) 

 

Salės skirstomos rotacijos principu, tad labai prašome pageidavimuose nerašyti tos salės, 

kurioje neseniai grojote. 

 

 

 


