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Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos
festivalis ,,Nauji garsai 2021”

NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai

1.1. Ugdyti papildomo fortepijono dalyko grojimo įgūdžius, plačiau atskleisti mokinių
kūrybinius gebėjimus ir skatinti koncertinę veiklą.

1.2. Tęsti šiuolaikinės fortepijoninės muzikos tradiciją, kviečiant bendradarbiauti Lietuvos
muzikos mokyklas, bei privačias muzikos studijas, skatinti pedagogų domėjimąsi šiuolaikine
lietuvių bei užsienio kompozitorių muzika, keistis kūrybine, profesine patirtimi.

1.3. Sudominti moksleivius šių laikų muzika, lavinti jų meninę saviraišką, kūrybiškumą,
muzikinius gebėjimus.

II. Vieta ir laikas

2.1. Festivalis vyks 2021 m. birželio 12 d. Vilniaus muzikos mokykloje ,,Ugnelė” ( M. K.
Čiurlionio g. 13, Vilnius)

2.2. Festivalio pradžia 11 val.

2.3. Dalyvių registracija nuo 10 val.

III. Festivalio sąlygos

3.1. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono,
privačių muzikos studijų ir savarankiškai pasiruošę 5-18 metų mokiniai bei fortepijoniniai
ansambliai (grojantys prie vieno instrumento). Festivalyje gali dalyvauti skirtingų klasių, taip
pat mokytojo ir mokinio fortepijoniniai ansambliai.



3.2. Festivalio dalyviai atlieka vieną šiuolaikinį XX-XXI a. kompozitoriaus kūrinį mintinai
(fortepijoninis ansamblis gali groti iš natų). Kūrinio trukmė neturi viršyti 5 min.

3.3. Kiekvienas festivalio dalyvis iki 2021 m. birželio 5 d. pavedimu sumoka negrąžinamą
dalyvio mokestį: solo pianistui – 15 eurų, ansambliui – 20 eurų.
Mokėjimo gavėjas: VšĮ muzikos mokykla  „Ugnelė“
Bankas: Luminor
Sąskaitos nr.: LT47 4010 0424 0282 2717
Mokėjimo paskirtis: festivalis „Nauji garsai“, dalyvio (dalyvių) vardas ir pavardė

Festivalio dalyvių mokesčiai pavedimu mokami iki 2021 m. birželio 5 d.

3.4. Festivalio dalyvių anketas ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą prašome pateikti iki 2021 m.
birželio 5 d. el. paštu dianakaziulyte@gmail.com Tame pačiame laiške nurodykite, jei
pageidausite sąskaitos faktūros.

3.5. Repeticijos vyks festivalio dieną. Tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas iki birželio 9 d.

3.6. Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti dalyvio diplomais ir prizais.

V. Organizatoriai

Festivalį organizuoja Vilniaus muzikos mokykla ,,Ugnelė”. Festivalio kuratorės – Vilniaus
muzikos mokyklos „Ugnelė“ fortepijono mokytojos  Diana Kaziulytė ir Jolanta Kundrotaitė.

Kontaktai:

Diana Kaziulytė +370 62705028, dianakaziulyte@gmail.com

Jolanta Kundrotaitė +370 69931852, kundrotaite.jolanta@gmail.com

mailto:dianakaziulyte@gmail.com

