
 

X Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas skirtas 

 

Lietuvos XX amžiaus II pusės chorinės muzikos kūrėjams 

 

N U O S T A T A I 

 
1. Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

 

 Propaguoti lietuvių kompozitorių chorinę muziką.   
 Skatinti mokinių susidomėjimą chorinio dirigavimo disciplina. 
 Skatinti respublikos mokytojų ir mokinių bendravimą, bendradarbiavimą. 

 

2. Rengėjai ir organizatoriai: 

 

 Kauno 1-oji  muzikos mokykla, 
 Chorinio dainavimo klasė 

 
   Tęstinumas – konkursas vyksta kas dveji metai. 
 
3. Konkurso eiga: 

 

 Konkursas  vyks Kauno l-oje muzikos mokykloje (Didžioji salė)  
2020 m. kovo 07 d. 11.00 val.,  registracijos pradžia 10.00 val. 

 Pranešimas “XX amžiaus II pusės chorinės muzikos kompozitorių kūrybos stilistinė įvairovė, kryptys, 
savitumas”. 
 

4. Vertinimas ir apdovanojimai: 

 

 Konkurso  dalyvių pasirodymą vertina žiuri  komisija. 
 Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais. 
 Mokytojai ir koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais. 

 
 
 
 

5. Dalyviai: 

 

 Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose. 
 Konkurso  dalyviai skirstomi kategorijomis: 

 A  kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo  mokosi 1-erius metus. 
 B  kategorija –  mokiniai, besimokantys 2-ejus metus. 
 C  kategorija -   mokiniai, besimokantys 3-ejus metus. 
            C1 kategorija  - mokiniai besimokantys  4-erius metus. 
            D kategorija- mokiniai, kurie dirigavimo mokosi daugiau nei 4- erius metus. 
 
 
 



 
 
 

6. Reikalavimai: 
Konkurso dalyviai diriguoja 2 kūrinius prie fortepijono :  

 Privalomas  kūrinys – mintinai groti ir  diriguoti. 
 Laisvai pasirinktą kūrinį (a’cappella arba su akompanimentu)  tik  diriguoti. 
 Programos pasirodymo  trukmė : 

A ir B kategorijose 5 minutės 
C ir C1 5-7 minutės 

      D kategorijoje 12-15 minučių. 
Į pasirodymo trukmę įeina: įėjimas ir išėjimas, grojimas ir  dirigavimas atliekamos programos 

trukmė, pauzės tarp kūrinių. 

 Už laiko limito viršijimą, komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos balai. 
 

7. Privalomi diriguoti kūriniai:  

 

 A kategorijai – privalomas kūrinys K. Brundzaitė ,,Vakaras” 
 B  kategorijai-  privalomas kūrinys F. Bajoras ,,Paukštute lakštute” 
 C  kategorijai  - privalomas kūrinys V. Laurušas ,,Į Tėviškę” 
 C 1 kategorijai - privalomas kūrinys  R.  Žigaitis ,,Tyla” 
 D kategorijai- privalomas kūrinys N. Sinkevičiūtė ,,Pjovė lankoj šieną‘‘ 

 
8. Dalyvių registracija: 

 

Pateikiami  dokumentai: 
 Dalyvio anketa 

1. Dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė 
2. Dalyvio mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija 
3. Programa, koncertmeisterio vardas ir pavardė 

 
 Konkursas nemokamas. . 
 Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario10d. 

El.paštu aistebagociene@gmail.com 
Privalomų kūrinių natas galima rasti internetiniame puslapyje www.pirmamuzikos.lt 
 
 

1-oji muzikos mokykla , J.Gruodžio 25,Kaunas 
Kontaktiniai telefonai:  
+37064866869 Aistė Bagočienė, 
+37067337845 Dovilė Maskvytienė 
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