
PATVIRTINTA 

Alytaus muzikos mokyklos 

direktoriaus 2019 m.  gruodžio 20 d. 

Įsakymu Nr. V-81 

 

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA 

 

I Juozo Karpavičiaus kamerinių ansamblių  

konkursas „Tau, Alytau“ 
 

NUOSTATAI 

 

Konkurso globėja ir mecenatė Marija Bagdanavičienė 

 

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Pagerbti kompozitoriaus, pedagogo Juozo Karpavičiaus atminimą; 

Populiarinti lietuvių liaudies dainą bei instrumentinę muziką; 

Skatinti atlikėjų koncertinę veiklą; 

Turtinti atlikėjų repertuarą; 

Ugdyti atlikėjų meninę saviraišką, emocinę kultūrą, intelektualumą, propaguoti  

ansamblinio muzikavimo įgūdžius; 

Stiprinti pedagogų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

2. VIETA IR LAIKAS 

 

Alytaus muzikos mokykla, (Sporto g. 12, Alytus) 

Konkursas vyks 2020 m. sausio 31 d. 16:25 val. Alytaus muzikos mokyklos koncertų salėje 

 

3. DALYVIAI 

 

Konkurse kviečiami dalyvauti visų Muzikos mokyklos ugdymo programų mokiniai, muzikuojantys 

įvairių sudėčių (duetai, trio, kvartetai) iki 4 atlikėjų ansambliuose. 

Konkurse gali dalyvauti TIK mokiniai. 

 

I grupė – konkurso metu ne vyresni kaip 11 metų mokiniai. 

II grupė – konkurso metu ne vyresni kaip 16 metų mokiniai. 

 

 

4. PROGRAMA IR REIKALAVIMAI 

 

Kiekvienas ansamblis privalo atlikti du skirtingo charakterio lietuvių autorių kūrinius, iš kurių 

vienas privalomas Juozo Karpavičiaus originalus arba aranžuotas kūrinys. 

Programos trukmė: 

 I grupė – iki 5 min. 

 II grupė – iki 7 min. 

 

 

 



 

5. DOKUMENTAI 

 

Užpildyta dalyvio anketa 

 

 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
 

Užpildytas anketas atsiųsti iki 2020 m. sausio 9 d. elektroniniu paštu  

violeta.prakapaviciene@alytausmuzika.lt 

Programa, nurodyta dalyvio anketoje, negali būti keičiama. 

Kolektyvų pasirodymų eilės tvarką sudaro konkurso organizatoriai. 
 

7. APDOVANOJIMAI 
 

Geriausiai pasirodžiusiejikonkurso dalyviaiapdovanojami laureatų diplomais. 

 

Specialūs prizai skiriami:  
už geriausiai atliktą J. Karpavičiaus kūrinį: 

I grupės ansambliui skiriama 100 Eurų, mokytojui (-iams) – 50 Eurų;  

II grupės ansambliui skiriama 100 Eurų, mokytojui (-iams) – 50 Eurų. 

 

Galimi ir kiti prizai. 

 

 

 

Organizatoriai 

 

Konkursą kuruoja: 

              Aldona Vilkelienė – Alytaus muzikos mokyklos direktorė. 

Konkursą koordinuoja: 

              Undinė Pinkevičienė – Alytaus muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Konkursą organizuoja: 

              Edita Radvilavičienė – Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų metodinės grupės  

                                                  pirmininkė. 

              Violeta Prakapavičienė – Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų metodinės  

                                                       grupės sekretorė. 

Konkursą rengia: 

              Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų metodinė grupė 

 

 

Konkurso informacija 

www.alytausmuzika.lt 

Edita Radvilavičienė tel. +370 687 99284, el. p. edita.radvilaviciene@alytausmuzika.lt 

Violeta Prakapavičienė tel. +370 698 83995, el. p. violeta.prakapaviciene@alytausmuzika.lt 
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