PATVIRTINTA
Alytaus muzikos mokyklos
direktoriaus 2019 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. V-32
IX RESPUBLIKINIO KANKLININKŲ KONKURSO ,,ETIUDAS IR PJESĖ“
NUOSTATAI

Alytaus muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus mokytojai, puoselėdami
kankliavimą koncertinėmis kanklėmis, 2020 m. balandžio 11 d., rengia IX respublikinį
kanklininkų konkursą „Etiudas ir pjesė“.
I. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Plėtoti mokinių įgytas muzikines ir menines kompetencijas;
1.2. Skatinti moksleivių saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybinę iniciatyvą, ir tolesnį
muzikos profesinį pasirinkimą;
1.3. Išryškinti gabiausius jaunuosius atlikėjus;
1.4. Didinti tautinio muzikos instrumento prestižą visuomenėje;
1.5. Pagerbti šalies pagarbą pelniusius kompozitorius, meno ir mokslo puoselėtojus;
1.6. Skatinti tarpmokyklinį mokytojų, moksleivių bendravimą ir bendradarbiavimą,
siekiant aukštesnio muzikavimo lygmens;
1.7. Skleisti pedagogų gerąją darbo patirtį, turtinti mokomąjį repertuarą.
II. BENDROSIOS KONKURSO SĄLYGOS
2.1. Respublikinį kanklininkų konkursą organizuoja ir rengia Alytaus muzikos mokykla;
2.2. Konkurse gali dalyvauti muzikos ir meno mokyklų kanklininkai.
2.3. Konkurso dalyvių skirstymas į grupes:
I grupė - gimę 2009 m. ir vėliau
II grupė - gimę 2008 m.
III grupė - gimę 2007 m.
IV grupė - gimę 2006 m.
2.4. Konkursas vykdomas dviem etapais:
I etapas – vietinis (mokyklose) iki 2020 m. kovo 13 d.
II etapas – respublikinis, 2020 m. balandžio 11 d.
2.5. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai.
III. PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
3.1. Paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 13 d. adresu: Alytaus muzikos mokykla, Sporto
g., 12. 62152 Alytus. Faksas (8 315) 74 115; el. p. etiudas.pjese@gmail.com
3.2. Prie anketos-paraiškos pridėti: dalyvio gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės
dokumento kopiją, sumokėto nario mokesčio patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
3.3. Konkurso dalyvio mokestis – 8,00 Eur. Mokestį už konkursą pervesti adresu:
Alytaus muzikos mokykla, Sporto g. 12, Alytus.
Įm. k. 191057492, sąskaita LT 147181200002130675
3.4. Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas.
Pastaba. Pavėluotai atsiųstos paraiškos ar netvarkingi dokumentai nebus priimami.

IV. KONKURSO PROGRAMA
I grupės dalyviai atlieka:
• Jonas Švedas. Melodinis etiudas D-dur, Nr. 5
• Laisvai pasirinkta kankliuojama pirštais pjesė.
II grupės dalyviai atlieka:
• Jonas Švedas. Melodinis etiudas A-dur, Nr.10
• Laisvai pasirinkta kankliuojama pirštais pjesė.
III grupės dalyviai atlieka:
• Jonas Švedas. Melodinis etiudas d-moll, Nr.18
• Laisvai pasirinkta kankliuojama pirštais pjesė.
IV grupės dalyviai atlieka:
• J. Švedas. Melodinis etiudas G-dur, Nr. 26
• Laisvai pasirinkta kankliuojama pirštais pjesė.
Visi konkurso dalyviai privalo mokėti giedoti Pr. Puskunigis Kanklininkų himnas.

V. VERTINIMAS
4.1. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš renginio pradžią;
4.2. Komisijos nariai savo mokinių nevertina;
4.3. Komisijos pirmininkas skelbia konkurso laureatus;
4.4. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami;
4.5. Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.

VI. APDOVANOJIMAI
6.1. Konkurso dalyviai, surinkę didžiausią balų skaičių, skelbiami konkurso laureatais;
6.2. Kiti atlikėjai apdovanojami dalyvio diplomais ar padėkos raštais ir suvenyrais;
6.3. Kiekvienoje grupėje bus skiriami apdovanojimai už geriausiai atliktą privalomą etiudą
ir pjesę;
6.4. I vietų laimėtojai dalyvauja konkurso uždarymo koncerte.

Audronė Venckūnienė tel.
audrute.burneikaite@gmail.com

VII. INFORMACIJA TEIKIAMA
(8 618) 08 445, el. p. etiudas.pjese@gmail.com
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